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Miaj travivaĵoj dum la 79-a 
Universala Kongreso

verkis: Julio Arguelles

Mia veturado daŭris multajn horojn, per trajno, 
aviadilo, ŝipo dum la ekskursoj, kaj aŭtobusoj. 
Longa distanco inter Hispanio kaj Koreio, sed... 
tre interesa la vojaĝo.
Unue mi tranoktis en vagonaro ĝis Madrido, en tre 
komforta vagona lito: Mi alvenis al Madrido dek 
minutoj post la 10-a horo, sufiĉe frue por preni la 
aviadilon en la flughaveno Barajas kvarono post la 
16 horo, por flugi al Amsterdamo. Ĉi tie atendis 
min mia amikino Jannette kun kiu mi babilis dum 
unu horo trinkante kafon kune. Krome troviĝis tie 
ankaŭ aliaj gesamideanoj kiuj iros al Seulo: agrabla 
etoso en tiu loko, do, ĝi estis kvazaŭ Interkona 
vespero antaŭ Kongreso.
Ni ekkomencis la flugadon destine al Seulo per 
granda aviadilo. Malgraŭ ke ni estis 450 vojaĝ- 
antoj, la komforto estis tre bona, la manĝado bon- 
gusta. Ni disponis je radio kaj filmoj por amuzi la 
flug-vojaĝantojn. Per la ekrano oni informis al ni 
pri la flugado: temperaturo, alteco, rapideco... kaj 
oni montris per bildoj la flugvojon indikante nian 
situacion sur la bildoj trapasante nordan parton de 
Eŭropo, Stokolmon, Finlandon, Siberion... ĝis 
Japanio, en granda arko por fini en Seulo. Estis 
flugado de pli ol 12 sinsekvaj horoj. En la flugilo 
ni dormis, manĝis, trinkis... mi promenis vizitante 
la ceterajn gesamideanojn, inter ili Sara, fratinoj 
Mulas, Simo (gvidanto de la karavano), k.a. 
Alveninte al Seulo, mi estis surprizita pro la 
intensa moviĝo de la personoj, jam en la flug- 
haveno mem. Poste mi konstatis ke estis tre intensa 
ankaŭ la aŭtomobil-trafiko. Tiam mi eksciis ke tiu 
urbo havas dek milionojn da gelonĝantoj! Ni al- 
venis al nia restadejo, en la Hotelo Sheraton post 
duhora traveturado de la urbo pere de aŭtobuso: 
vere impona trafiko! En ĉi hotelo estas la granda 
Salono Zamenhof, kie okazis la ĉefaj programeroj 
de nia Kongreso: la solena inaŭguro, la -ankaŭ 
solena- fermo... kaj iuj spektakloj. Sed la mal- 
grandaj kunvenoj, konferencoj, bankedo, k.a. 
okazis en aliaj salonoj apude al la hotelo, sed ene 
de la sama konstruaĵo. La ĉirkaŭaĵoj estas bel- 
egaj; la hotelo situas sur monto flanke de la rivero 
IIan\ la vidaĵo ekde ĉi tie estas ampleksa: oni 
povas vidi preskaŭ la tutan novan parton de Seulo, 
kie estis konstruita la Olimpia Vilaĝo, samkiel 
kelkaj grandaj pontoj (precize unu el ili estis falinte 
sur la riveron antaŭ malmultaj tagoj) kiuj longas pli

Mis vivencias durante el 79° 
Congreso Universal

Julio Argŭelles

Mi viaje duro muchas horas, en tren, en avion, en 
barco durante las excursiuones, y autobuses. Una 
larga distancia entre Espana y Corea, pero... un 
viaje muy interesante.
Primero pernocte en tren hasta Madrid, en un 
coche-cama muy confortable: Llegue a Madrid a 
las diez y diez de la manana, hastante temprano 
para tomar el avion en el areopuerto de Barajas a 
las cuatro y cuarto de la tarde, para volar al Ams- 
terdam. Aqul me esperaba mi amiga Jannette con 
quien estuve charlando durante una hora mientras 
tomabamos cafe. Ademas tambien se encontra- 
ban alli' otros colegas con destino a Seul: un am- 
biente agradable en aquel lugar, por tanto, era 
como la Sesion de contacto precongresual. 
Comenzamos el vuelo con destino a Seul en gran 
avion. A pesar de que eramos 450 viajeros, el 
confort era muy bueno, la comida sabrosa. Habla 
radio y peliculas para el entretenimiento de los 
viajeros. Por la pantalla se nos informaba acerca 
del vuelo: temperatura, altitud, velocidad... y se 
nos mostraban por imagenes las rutas indicando 
nuestra situaciĜn mientras sobrevolabamos el 
norte de Europa, Estocolmo, Finlandia, Siberia... 
hasta Japon, en un gran arco para terminar en 
Seul. Fue un vuelo de mŝs de 12 horas seguidas. 
En el aparato dormimos, comimos, bebimos... yo 
pasee visitando a los otros companeros, entre 
ellos Sara, hermanas Mulas, Simo (el gula de la 
caravana), y otros.
Cuando llegamos a Seul, nos sorprendio el inten- 
so movimiento de la gente, ya en el aeropuerto 
mismo. DespuĜs me di cuenta de que tambien era 
muy inteso el trafico automovilfstico. Entonces 
me entere de que esa ciudad tiene... jdiez millo- 
nes de habitantes! Llegamos a nuestro alojamien- 
to, en el Hotel Sheraton despues de viajar en au- 
tobŭs durante media hora a traves de la ciudad: 
pjn trafico verdaderamente imponente! En este 
hotel se encuentra el gran Salon Zamenhof, don- 
de tuvieron lugar los principales actos de nuestro 
Congreso: la solemne inaŭguracion, la -tambien 
solemne- clausura... y algunos espectaculos. Pero 
las pequenas reuniones, conferencias, banquete, 
y otros tuvieron lugar en otros salones junto al 
hotel, pero dentro del mismo edificio. Los alre- 
dedores son bellisimos; el hotel se encuentra so- 
bre un monte al lado del rio Han-, la vista desde 
aqui es amplia: se puede ver casi toda la nueva 
parte de Seul, donde fue construida la Ciudad 
Ollmpica, asi como algunos grandes puentes (pre- 
cisamente uno de ellos habla caldo sobre el rio 
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ol kilometron.
La etoso de la Interkona Vespero estis tre agrabla. 
Pravis la estraranoj de U.E.A. kiam ili diris ke en 
ĉi tiu kongreso ni konos novajn geamikojn, multaj 
el ili el Japanio, Ĉinio, Koreujo... Mi renkontiĝis 
kun iu samideano kiun mi estis koninta en Ĉinio 
antaŭ ok jaroj; mi salutis lin dum la unua kongres- 
tago; mi jam ne memoris pri li: estis li kiu bone 
memoris kaj rekonis min post tiom da tempo. Sed 
mi bone rekonis S-inon Choi-Yun-Huy, simpatia 
belulino kiu aranĝas artajn spektaklojn; ŝi estas tre 
vigla, malalta sed lerta dancistino: ŝi dancis 
tangojn kune kun aliaj geartistoj.
La inaŭgura sesio de la Kongreso estis brila. Kiel 
kutime, la ĉeestantoj plenigis la grandan salonon. 
Mi temos nek pri la paroladoj de ĉi tiu sesio nek 
pri Ia disvolviĝo de aliaj kongresaj kunvenoj; pri 
ĉio ĉi sufiĉe raportas diversaj esperantistaj revuoj, 
mi celas nur priskribi miajn personajn travivaĵojn. 
Mi partoprenis en tri kongresaj ekskursoj: la unua 
el ili estis tuttaga ekskurso al la Korea folklora 
vilaĝo kaj al la Ceramikejo lekon. La folklora 
vilaĝo situas proksime al la historia urbo Suwon, 
40 kilometrojn sude de Seulo. Estas en ĝi historia 
muzeo kaj viva komunumo, kiu prezentas viv- 
manieron de iliaj prapatroj de la epoko de la 
dinastio Choson. Ni vizitis multajn malnovajn 
domojn, en kiuj estis tradiciaj potistoj, teksistoj, 
forĝistoj kaj aliaj metiistoj kiuj survestitaj per 
antikv-stilaj kostumoj. Ni ĝuis ankaŭ la spektadon 
de belegaj kamparanaj dancoj de Koreujo.
La ceramikejo lekon troviĝas 60 kilometrojn sudo- 
riente de Seulo. Tiu ĉi entrepreno estas fama dank’ 
al ĝiaj produktaĵoj. La metiistoj pri-laboradas siajn 
ceramikaĵojn permane, samkiel procedis iliaj an- 
taŭuloj de la epoko de Ia dinastioj Koryo (10-a 12- 
a jarcentoj) kaj Choson (13-a al 14-a jarcentoj).
La dua ekskurso, ankaŭ ĝi tuttaga, en kiu mi parto- 
prenis estis vizito al la Palaco Kyonbog kaj al la 
Nacia Etnografia Muzeo. La palaco estis konstruita 
en la jaro 1395-a kiel reĝa loĝejo kaj ĉefa adminis- 
trejo de la dinastio Choson. Tiu ĉi traspertis 
multajn gravajn eventojn: ĝi estis detruita, brulig- 
ita... dum la japana invado. Poste ĝi estis komplete 
restaŭrita.
Ene de la palaca tereno troviĝas la etnografia 
muzeo de koreaj tradiciaĵoj. Ni trarigardis kun 
intereso tiujn montrofenestrojn plenajn da objektoj 
kaj figuraĵoj.
La tria ekskurso en kiu mi partoprenis estis nur du- 
ontaga. ĉi estis ŝipekskurso tra la rivero Han al la 
insulo Youido. Estas nenecese diri ke por mi estis 
tre interesa ĉi tiu veturado tra Ia Jlan-rivero per 

pocos dias antes) que tienen una longitud de mas 
de un kilometro.
El ambiente de la Sesion de Contacto era muy 
agradable. Teman razdn los dirigentes de U.E.A. 
al decir que en este congreso conoceriamos nue- 
vos amigos, muchos de ellos procedentes de Ja- 
pon, China, Corea... Me encontrĉ con un colega 
al que habla conocido en China hace ocho anos; 
le saludd el primer dia del congreso; yo ya no me 
acordaba de el: fue el quien me recordaba muy 
bien y me reconocio despues de tanto tiempo. Pe- 
ro yo reconoci bien a la Sra. Choi-Yun-Huy, una 
simpatica belleza que organiza espectaculos artis- 
ticos; es muy vivaz, de baja estatura pero h£bil 
danzarina: bailo tangos junto con otros artistas. 
La sesion de apertura del Congreso fue brillante. 
Como de costumbre, los asistentes Denaron el 
gran saldn. No voy a describir ni las intervencio- 
nes de esta sesiĜn ni el desarrollo de las otras 
sesiones del congreso; sobre ese tema ya tratan 
hastante las diversas revistas esperantistas; yo 
solo pretendo describir mis vivencias personales. 
Participe en tres excursiones del congreso: la 
primera de ellas duro todo el dfa y fue a la aldea 
folclorica koreana y la fabrica lchon de ceramicas. 
La aldea folclorica se halla cerca de la historica 
ciudad de Suwon, a 40 kilometras al sur de Seul. 
Hay alli' un museo historico y una comunidad vi- 
viente, que presenta la forma de vida de sus ante- 
pasados de la epoca de la dinastia Cho-son. Visi- 
tamos muchas casas antiguas, en las que habla 
artesanos tradicionales: caldereros, tejedores, for- 
jadores y otros oficios, que vestlan trajes de anti- 
guo estilo. Disfrutamos tambiĉn el espectĉculo de 
belllsimas danzas campesinas de Korea.
La factorla de ceramicas /chon se encuentra a 60 
kilometras al sudeste de Seul. Esta empresa es 
famosa gracias a sus productos. Los artlfices 
hacen a mano sus ceramicas, procediendo igual 
que sus antepasados de la epoca de las dinastias 
Koryo (siglo X al XII) y Choson (siglo XIII al XIV). 
La segunda excursion, que tambien duro todo el 
dla, en la que tome parte fue una visita al Palacio 
Kyonbog y al Museo Nacional Etnografio. El pa- 
lacio fue construido en el ano 1 395 como residen- 
cia reai y administracidn principal de la dinastia 
Choson. Este edificio paso por muchas experien- 
cias importantes: fue destruido, incenciado... 
durante la invasion japonesa. Despues fue com- 
pletamente restaurado.
Dentro del terreno del palacio se encuentra el 
museo etnografio de tradiciones coreanas. Estu- 
vimos mirando con interas aquellas vitrinas Henas 
de obĵetos y figuras.
La tercera excursion en la que participe dur6 sola- 
mente medio dla. Se trato de una excursi6n en 
barco a travĉs del rio Han a la isla Youido. Es in- 
necesario decir que para mi fue muy interesante 
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bela kaj komforta ŝipo. Tiu rivero estas 514 kilo- 
metrojn longa; ĝi estas la vivolinio de la gekore- 
anoj. Flanke de la rivero ni vidis dum la navigado 
vojetojn, ĝardenojn, sportejojn kaj aliajn distr- 
aĵojn. La insulo Youido nun estas populare noma- 
ta Seula Manliattan. En ĝi troviĝas la Korea Na- 
cia Parlamento, la Korea Borso kaj multaj grandaj 
entreprenoj. Al la hotelo ni revenis per buso.
Mi volas raporti ankaŭ pri mia partopreno en la 
Poŝt-Kongreso en Japanio. La 3-an de aŭgusto mi 
translokiĝis, kune kun aliaj gesamideanoj, al la 
flughaveno Kimpo cele de preni aviadilon por flug- 
veturi al Oosaka. En tiu flughaveno mi estis dum 
iom da tempo perdita tial ke la ŝoforo de la aŭto- 
buso, erare, ne permesis al mi deiri en la unuan 
haltejon; li veturigis mian ĝis la dua haltejo. Sed 
en ĉi tiu loko mi vane serĉis la giĉeton por la aĉet- 
ado de la necesa bileto. Iu oficistino indikis al mi, 
en la korea lingvo (mi nur iomete komprenis ŝian 
mansignadon), ke mi devas reiri al la antaŭa parto 
de la flughaveno. Mi troviĝis tiam en grava situa- 
cio, ne sciante kien mi devus adresiĝi. Feliĉe iu 
virino demandis mi: jQue ocurre?, t.e Kio oka- 
zas? en la hispana lingvo. Ci tio demetis gravan 
pezon de sur mi; klariginte al ŝi mian problemon, 
ŝi tre afable eksplikis al mi la manieron reiri 
peraŭtobuse ĝis la alia flanko de la flughaveno; ŝi 
skribis sur papereto la numeron de la koncerna aŭ- 
tobuso, kaj krome, per koreo-lingvaj kaligrafiaj 
karakteroj, ŝi skribis noton por la ŝoforo de la 
aŭtobuso. Tiamaniere mi povis alveni ĝustatempe 
al la ĝusta loko por akiri la necesan bileton. Tiu 
providenca ino povis helpi min tial ke ŝi konis la 
hispanan lingvon pro tio ke ŝi loĝis dum kelkaj 
jaroj en Argentinio. Ĉi-foje estis la hispana lingvo 
kiu rolis kiel internacia lingvo.
Je nia alveno al Oosaka estis atendante nin la tieaj 
esperantistoj. Dum oni transportis niajn valizojn al 
la hotelo pere de ĉaretoj, ni iris peraŭtobuse al 
Kameoka, kie atendis nin la anoj de la religia sekto 
Oomoto. Tie ni estis regalitaj per oranĝ-suko; 
poste ni vizitis la Centro de Oomoto. Tie ni parto- 
prenis, eksterprograme, en bankedo, prelego kaj 
religia ceremonio laŭ Oomota rito.
Dum la lastaj horoj de tiu tago, la 3-a de aŭgusto, 
ni veturis al Kioto. Alveninte al la Internacia 
Hotelo Kioto, kiam ni mendis la ŝlosilon de la 
ĉambro, la koncerna servisto montris al ni kover- 
tojn sur tablo dirante ke ĉiu enhavas la ŝlosilon de 
la gasto kies nomo estas skribita sur ĝi. Kaj kiam 
ni demandis pri niaj valizoj oni respondis al ni ke 
ĉiu havas sian valizon en la propra ĉambro. Tio ĉi 
ja estas bona turisma organizo. 

esta navegacion por el rio Han en un bello y con- 
fortable barco. Ese rio tiene una longitud de 514 
kilometras; es la linea vital de los coreanos. A un 
lado del rio vimos durante la navegaciŭn sende- 
ros, jardines, parques de deportes y otras distrac- 
ciones. La isla Youido actualmente es popular- 
mente llamada El Manhattan de Seul. Se encuen- 
tra alli' el Parlamento Nacional de Corea, la Bolsa 
Coreana y muchas grandes empresas. Al hotel re- 
grese en autobus.
Cluiero contar tambien acerca de mi participacion 
en el Poscongreso en Japon. El dia 3 de agosto 
me traslade, junto con otros colegas, al aero- 
puerto Kimpo con objeto de tomar un aviŭn para 
volar a Oosaka. En ese aeropuerto estuve durante 
algŭn tiempo perdido ya que el chŭfer del auto- 
bŭs, por error, no me permitio bajar en la primera 
parada; me llevo hasta la siguiete. Pero en aquel 
lugar busque vanamente la taquilla para adquirir el 
billete necesario. Una oficinista me indico, en co- 
reano (solamente comprendi un poco sus senas 
manuales), que tenia que volver al la parte ante- 
rior del aeropuerto. Me encontraba entonces en 
una dificil situacion, no sabiendo a donde me de- 
beria dirigir. Por suerte una mujer me pregunto: 
iQue ocurre?, en espanol. Esto me quito un gran 
peso de encima; habiendole explicado mi proble- 
ma, ella me explic6 muy afablemente la manera 
de volver por autobus hasta la otra parte del aero- 
puerto; me escribiŭ en un papel el nŭmero del co- 
rrespondiente autobŭs, y ademas, en caracteres 
caligraficos de la lengua coreana, escribiŭ una no- 
ta para el chofer del autobŭs. De esa manera pu- 
de llegar a tiempo al lugar apropiado para adquirir 
el billete necesario. Esa mujer providencial pudo 
ayudarme ya que conocia la lengua espanola por- 
que habla vivido durante varios anos en Argenti- 
na. En esta ocasion fue la lengua espanola la que 
hizo el papel de lengua internaciona!.
Cuando lleguamos a Oosaka nos estaban esperan- 
do los esperantistas de aquel lugar. Mientras se 
transportaban nuestras maletas al hotel por medio 
de carretillas, fuimos en autobŭs a Kameoka, don- 
de nos esperaban los miembros de la secta religio- 
sa Oomoto. Alli nos convidaron a un jugo de na- 
ranja; despues visitamos el Centro de Oomoto. 
Alli tomamos parte, fuera de programa, en un 
banquete, una conferencia y una ceremonia reli- 
giosa del rito Oomoto.
Durante las ŭltimas horas de ese dia, el 3 de 
agosto, viajamos a Kioto. Cuando llegamos al 
Hotel Internaciona! Kioto, al pedir la Have de la 
habitacion, elempleado correspondiente nos mos- 
tro unos sobres sobre una mesa diciendo que ca- 
da uno contiene la Have del huesped cuyo nombre 
esta escrito en el. Y cuando preguntamos por 
nuestras maletas se nos respondio que cada uno 
tiene su maleta en la propia habitacion. [Esto si' 

4



La 4-a de aŭgusto ni ekskursis al Hirosima, la urbo 
sur kiu oni ĵetis la unuan atombombon. Tien ni 
veturis per super-ekspreso Sinkansen, la plej 
rapida trajno en la mondo. La veturado daŭris du 
horojn aŭ iomete pli; ĝi estis tre komforta kaj sen 
vibrado... ĝi ŝajnis kvazaŭ veturado per aviadilo. 
Alveninte al Hirosima ni vizitis tiun parton de la 
urbo kie oni povas konstati la efikon de la eksplo- 
do de la atombombo, kaj ni estis en muzeo kie oni 
povas vidi fotografaĵojn pri la tragedio suferita de 
la loĝantoj de tiu urbo dum Ia Dua Mondmilito.
La 5-a de aŭgusto ni faris tuttagan ekskurson tra 
Kioto. Ĉi-jare oni celebras la 1.200 jaran jubileon 
de la fondiĝo de tiu urbego. Ni vizitis multajn 
historiajn lokojn, templojn... Menciindaj estas la 
Kastelo Nizyo, kaj la templo Kinkakuzi, fama pro 
sia Ora Pavilono. Sekvis vizito al Heianzingu, 
templo Sanzyusangendo, kun milo da Budho- 
statuoj, kaj Ia templo Kiyomizudera, kie ni ĝuis 
panoramon super Kioto.
La 6-a de aŭgusto ni ekskursis al Nara. Nara estis 
ĉefurbo ĝis la jaro 794. Tio ebligas al turistoj 
ekkoni la esencon de la kulturo de la antikva 
Japanio. Ni alvenis al la urbo post duhora 
veturado. Ĉe sanktejo Kasugataisya ni admiris 
ĝiajn imponajn konstruaĵojn, taksitaj kiel nacia 
trezorejoj. Dum promenado tra la parko de Nara 
nin ĉarme salutis multaj cervoj paŝtantaj libere. En 
la templo Todaizi ni miris la gigantan statuon de 
sidanta Budho en domego, la plej granda ligna 
konstruaĵo en la mondo. Sekvis veturo al templo 
Hoiyuzi, fondita en la jaro 605, kies katedralo 
estas mondskale rekonita kiel grava kultura 
heredaĵo.
Mia restado en Japanio rezultis por mi tre instrua 
ĉar mi estis koninta malmulte de la kulturo de tiu 
lando, malgraŭ ke mi sufiĉe estis leginte librojn kaj 
revuojn kaj spektinte filmojn pri ĝi.
Finiĝinta mia vizito al tiuj orientaj landoj, mi 
entreprenis la revenon hejmen. Veturinte 
peraŭtobuse el Kioto al Oosaka, mi vojaĝis per 
aviadilo de tie al Seulo. En la flughaveno Kimpo 
mi prenis aviadilon per kiu flugis al Amsterdamo. 
Kroma flugo, Amsterdamo al Madrido, kaj fine 
pertrajne al mia urbo.
Mia impreso pri la longa veturado estas tre agrabla 
ĉar la homoj de tiuj orientaj landoj estas tre 
afablaj. Ili emas helpi ĉiujn kaj klopodas kompreni 
la eksterlandanojn malgraŭ la malsameco de la 
lingvoj. Mi povis tion konstati en la flughavenoj, 
en la metroo, sur la stratoj, en la vendejoj, k.s. Mi 
dankas ilin pro ilia afableco kaj helpemo. 

que es una buena organizacion tunstical.
El dia 4 de agosto hicimos una excursion a Hirosi- 
ma, la ciudad sobre la que se arroj6 la primera 
bomba atdmica. Fuimos alli por medio del super- 
expreso Sinkansen, el tren mŭs rapido del mundo. 
El viaje durĉ dos horas o un poco mŭs; fue muy 
confortable y sin vibraciones... parecia un viaje en 
avion. Cuando llegamos a Hirosima visitamos la 
parte de la ciudad donde se pueden percibir las 
huellas de la explosion de la bomba atomica, y 
estuvimos en un museo donde se pueden ver 
fotografas de la tragedia sufrida por los 
habitantes de esa ciudad durante la Segunda 
Guerra Mundial.
El dia 5 de agosto hicimos una excursi6n de todo 
el dia a travĉs de Kioto. Este ano se celebra el 
1.200 aniversario de la fundadon de esa gran ciu- 
dad. Visitamos muchos lugares histdricos, tem- 
plos... Son dignos de mencion el Castillo Nizyo, y 
el templo Kinkakuzi, famoso por su Pavilon Dora- 
do. Siguio una visita al Heianzingu, el templo 
Sanzyusangendo, con un millar de estatuas de 
Buda, y el templo Kiyomizudera, donde disfruta- 
mos un panorama de Kioto.
El 6 de agosto viajamos a Nara. Nara fue capital 
hasta el ano 794. Eso permite a los turistas co- 
nocer la esencia de la cultura del antiguo Japon. 
Llegamos a la ciudad tras un viaje de dos horas. 
En el santuario Kasuga-taisya admiramos sus im- 
ponentes construcciones, consideradas como te- 
soros nacionales. Durante el paseo a traves del 
parque de Nara nos saludaron graciosamente mu- 
chos ciervos que estaban pastando en libertad. En 
el templo Todaizi admiramos la gigantesca esta- 
tua de un Buda sentado en una gran camara, la 
mayor construccidn de madera del mundo. Siguio 
un viaje al templo Horyuzi, fundado en el ano 
605, cuya catedral es reconocida a escala mun- 
dial como una gran herencia cultural.
Mi estancia en Japon resulto muy instructiva para 
mi ya que conocla poco la cultura de ese pais, a 
pesar de que habla leido libros y revistas y visto 
pellculas sobre el.
Llegado el final de mi visita a esos paises orienta- 
les, emprendl el regreso a casa. Tras viajar en au- 
tobŭs de Kioto a Oosaka, viaje por avion desde 
alli a Seul. En el aeropuerto Kimpo tomĉ un avion 
por el que vole a Amsterdam. Otro vuelo, de 
Amsterdam a Madrid, y finalmente en tren a mi 
ciudad.
Mi impresidn del largo viaje es muy agradable ya 
que las personas de esos paises orientales son 
muy afables. se esfuerzan por ayudar a todos y 
procuran comprender a los extranjeros a pesar de 
la diferencia de los idiomas. Pude constatar eso 
en los aeropuertos, en el metro, en las calles, en 
las tiendas, ete. Les agradezco por su afabilidad 
y servicialidad.
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Kiel jam estas kutimo de Astura 
Esperanto-Asocio, kaj kiel omaĝo 
al nia kara Majstro, Ludoviko 
Lazaro Zamenhof , kreinto de 
Esperanto, la 18-an. de Decembro 
nia asocio festis la 135-a 
datreveno de lia naskiĝo.

Je la 12-a. horo, tridekoj da 
esperantistoj kuniĝis en la 
strato Esperanto de nia urbo, sur 
kies nomtabuloj ni metis 
florbukedojn; sekvis Sankta 
Meso, en esperanto, fare de la 
juna pastro Alejandro Rodriguez, 
membro de nia asocio; poste kaj 
por fini la eventon, ni kunvenis 
en restoracio "Humedal", kie ni 
frate tagmanĝis. Akompanis al 
ni, kiel ĉiujare, multenombraj 
samideanoj de la Avi lesa 
Esperanto-Grupo "Antaŭen" Ni 
vere ĝuis agrablegan tagon en 
tute esperantista etoso.

Como ya et costumlle de Astura 
Esperanto-Asocio, y como homenaje a 
nuestro queiido Maestro, Ludoviko Lazaro 
Zamenhof, creadoi del Esperanto, el 18 
de Diciembre nuestro asociaclŭn lestejĉ 
el 135 aniversario de su nacimiento.

A las 12 holas, una tieintena de 
esperantistas nos reanimos en la calle 
Esperanto de nuestra ciudad, saire cuyas 
placas pusimos lamos de lloies; siguiŭ la 
Santa Misa, en esperanto, celebrada poi 
el joven sacerdote Alejandro Rodriguez, 
miembro de nuestra asociacion, despues y 
pala linalizai el evento, nos reanimos en 
el restaurante "Humedal", donde 
celelramos una comida de conllaternidad. 
Nos acompahalon, como cada aho, un 
numerosa grupo de miemhos del 
Esperanto-Grupo "Antaŭen, de Aviles.

En verdad gozamos un 
agladaliUsimo dla en un ambiente 
totalmente esperantista.

Rap<yita6: Santiago MulaA
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La hispanoj pri ni antaŭ 600 jarojn 
kaj pli malfrue

verkis: Bojana Prodanova
Gabrovo (Bulgario)

En la jaro 1987-a, laŭ invito de la esperantista societo 
de Gijon, urbo kiu havas la plej grandan havenon en 
la nordo de Hispanio, en regiono Asturio, mi gastis 
dum du semajnoj ĉe mia korespondanto Julio Argŭe- 
lles Garcia, kaj preskaŭ ĉiuvespere ni kunvenis en la 
klubo de la tieaj esperantistoj. Ili manifestis grandan 
intereson pri Bulgario, ĝia kulturo kaj historio. Kun 
Julio mi ekskursis ĝis la plej granda historia monah- 
ejo Kovadongo, laŭ situo kaj signifo simila al nia bul- 
gara Rila monaĥejo. En ĝia muzea kolekto estas ma- 

nuskriptoj kaj dokumentoj en latina lingvo de mez- 
epoka Bulgario, unu el la Eŭropaj landoj plej mal- 
proksimaj de ili.
Niaj ligoj kun Hispanio dumjarcentoj trovis sian ve- 
ran lokon en la libro de Vencislav Nikolov Cent his- 
panojpri la bulgara pasinteco. El ĝi mi prenis infor- 
mojn por montri al miaj samurbanoj gabrovanoj kiel 
la kvalitoj de nia popolo ne eskapis el la okuloj de la 
fremlandanoj.
La verkisto Ramon Muntaner (1265-1336) unua men- 
ciis Bulgarion kaj la princinon Maria Bulgara, pra- 
pranepino de la reĝo Ivan Asen la 2-a kaj nevino de 
la bizanca imperiestro Andronik la 2-a. Ŝi estis edzi- 

ĝita al hispana nobelo Roĵer de Flor allogita de la 
bizanca imperiestro helpi kun siaj dungitaj soldatoj 
kontraŭ surprizatakoj de la turkoj en la jaro 1302-a. 
Laŭ la kronikisto, je la geedziĝ-festo la deksesjara 
Maria Bulgara troviĝis inter la plej belaj kaj saĝaj 
junulinoj en la mondo. La sukceso de Roĵer de Flor 
kontraŭ la turkoj vekis la envion kaj malamon de Mi- 
hail, filo de Andronik. En unu festeno en Odrin en la 
jaro 1307-a, dungitaj soldatoj de bizanca servo morti- 
gis la militestron. En la muzik-opero Roĵer de Flor 
(de la muzikisto Ruperta Ĉapi, libreto de Mariano 

Kapedon) prezentita en la jaro 1878-a en la Reĝa 
Teatro de Madrido, la interna ekscito de Maria estas 
dramatigita. Unua inter roluloj, la princino de Bul- 
gario oferas sian amon al la nobelo Basil celante 
kontraŭturkan ligon.
Post la otomana konkerado de la Balkanaj havenoj de 
la Mediteraneo estiĝis viglaj centroj de komerco de 
sklavoj el la venkitaj landoj. La notariaj aktoj pri bul- 
garoj kaj bulgarinoj estas konservataj en la notaria ar- 
kivo de Barcelono kaj la Arkivo de la Barcelona Kro- 
no. En du deponejoj niaj sciencistoj B. Cvetkova kaj 
B. Cjuzelev eltrovis pli ol 150 dokumentojn pri bul- 
garaj sklavoj. Dum la periodo inter lajaroj 1405-a 
kaj 1464-a, baldaŭ post la plej terura epoko, respegu- 
lita en la kanto Tri katenoj da sklavoj, la notarioj de 
Barcelono kaj aliaj lokoj ofte enskribas bulgaro aŭ

Los espanoles acerca de nosotros 
desde hace mas de 600 anos

por: Bojana Prodanova
Gabrov (Bulgaria)

En el ano 1987, invitada por el grupo esperantista de 
Gijon, ciudad que posee el mayor puerto del norte de 
Espana, en la regidn Asturiana, me hospede durante dos 
semanas en casa de mi corresponsal Julio Argŭelles Gar- 
cia, y casi todas las tardes nos reuniamos en el local de 
los esperantistas de esa ciudad. Ellos manifestaron un 
gran interes por Bulgaria, su cultura y su historia. Con 
Julio fui de excursi6n al importante centro histarico de 
Covadonga, que por su situacion y significado es similar 
a nuestro monas-terio bŭlgaro de Rila. En los archivos 
de su museo hay manuscritos y documentos en latin de 
la Bulgaria medieval, uno de los paises de Eŭropa mas 
lejanos de ellos.
Nuestras relaciones con Espana durante siglos encontra- 
ron su verdadero lugar en el libro de Vencislav Nikolov 
C/en espanoles acerca del pasado bŭlgaro. De ĉi tome 
informaciones para mostrar a mis conciudadanos de Ga- 
brov c6mo las cualidades de nuestro pueblo no escapa- 
ron a la atendon de los extranjeros.
El escritor Rantan Muntaner (1265-1336) fue el primero 
que menciono a Bulgaria y a la princesa Maria la Bŭlga- 
ra, descendiente del rey Ivan Asen II y sobrina del em- 
perador bizantino Andronik II. Estuvo casada con el no- 
ble espanol Roger de Flor atraido por el emperador bi- 
zantino para ayudarle con sus mercenarios contra los 
ataques por sorpresa de los turcos en el ano 1302. Se- 
gŭn el cronista, el dia de su boda Maria la Bŭlgara, de 
dieciseis anos, estaba entre las mas bellas y prudentes 
muchachas del mundo. El exito de Roger de Flor contra 
los turcos desperta la envidia y el odio de Miĥail, hijo 
de Andronik. En un festin en Odrin en el ano 1307, 
unos mercenarios al servicio de Bizancio asesinaron al 
caudillo. En la dpera Roger de Flor (del mŭsico Ruperto 
Chapi, libreto de Mariano Kapedon) presentado en el 
ano 1878 en el Teatro Reai de Madrid, los sentimientos 
de Maria fueron dramatizados. Jugando un importante 
papel, la princesa de Bulgaria ofrece su amor al noble 
Basil en el intento de formar una coalictan antiturca.
Despuĉs de la conquista otomana de los puertos balca- 
nicos del Mediteraneo se formaron importantes centros 
de comercio de esclavos de los paises vencidos. Las 
actas notariales acerca de bŭlgaros y bŭlgaras se conser- 
van en el archivo notarial de Barcelona y el Archivo de 
la Corona de Barcelona. En dos estantes nuestros cienti- 
ficos B. Cvetkova y B. Cjuzelev encontraron mas de 150 
documentos acerca de esclavos bŭlgaros. Durante el pe- 
riodo entre los anos 1405 y 1464, poco despues de la 
ĉpoca mas terrible, reflejada en el canto Tres cadenas 
de esclavos, los notarios de Barcelona y otros lugares a 
menudo registraron bŭlgaro o bulgara, a menudo 
mujeres jĉvenes y muchachas. De los documentos se 
pueden deducir los precios de venta, a menudo la edad, 
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bulgarino, ofte junaj virinoj kaj junulinoj. El la doku- 
mentoj oni ekscias la vendajn prezojn, ofte la aĝon, 
pri iuj eĉ la nomojn sed ne ilian malfeliĉon. Oni eks- 
pluatis ilin precipe kiel domaj servantoj en la domoj 
de riĉiĝintaj hispanoj. Distingiĝintaj kiel zorgemaj 
dommastrinoj, laŭ notariaj aktoj estas videble ke ko- 
mence de la 15-a jarcento en la Barcelona merkato, 
superabundita de sklavoj el landoj konkeritaj de osm- 
anoj, la bulgarinoj estis speciale alte ŝatataj. Estis 
ankaŭ humanaj gestoj. Ekzistas tre multaj notariaj ak- 
toj per kiuj oni redonas la liberon al la bulgaraj 
sklavinoj.
Interesa estas la rakonto de hispana verkisto, Kristo- 
bal de Viljaon, militkaptito de la turkoj kaj vendita 
en Carigrad (Istambul), kiu sukcesis fuĝi kun iu kato- 
lika sklavo. Ambaŭ ili gastis ĉe bulgaraj monaĥoj en 
Hilendara monahejo ĉirkaŭ la jaro 1555-a. Li skribas 
tre favore pri ilia gastemo, laboremo kaj demokratia 
trakto inter ili.
Hazarde kaj devige troviĝis en Bulgario la hispano 
Domingo Badia-i Leblin (1766-1818) vojaĝanto kaj 
kartografiste, arabisto kaj pli konata sub la nomo 
Alibej al Abasi. Ĝis la jaro 1807-a en la Oriento oni 

lin konsideris kiel altranga araba princo, enveturinta 
por vizitadi iujn sanktajn kaj iujn pli ordinarajn lo- 
kojn. Je la fino de la longa ĉirkaŭiro, jam en Istam- 
bulo, li estis malkaŝita, aŭ li komprenis ke li troviĝis 
antaŭ malkaŝo. Li elektas senesperigan vojplanon por 
forkuro, trans Bulgario al Bukareŝto. Je la komenco 
de decembro de la jaro 1807-a Alibej ekvojaĝis nor- 
den. Post Stura Zagora kaj Hazanlak li sukcesis alve- 
ni ĝis Ŝipka vilaĝeto piede de Hemus trans montodor- 

so li pasis trans malgranda vilaĝeto, nomata Boĵenci, 
kies lignaj domoj estis duonkovritaj per neĝo. Poste 
li haltis en Gabrovo, kie la domoj estis belaj, lignaj 
kaj masonitaj.
Dum la Krimea milito la hispana generalo Prim kun 
milita delegitaro transveturas du fojojn trans Bulgario 
kun milita tasko. Liaj komunikoj estas lakonaj. La 
generalo pasis preter Sokola monahejo kaj notas ke 
tie loĝas 12 monaĥoj.

Dum la Aprila ribelo la hispanaj ĵurnalistoj simpatias 
al la bulgara popolo. Oni kreis socian klimaton pri 
retirado de konfido pri la osmana regantaro kaj far de 
iliaj okcidentaj kuratoroj, kaj sugestis ke la Balkana 
incendio cstos estingita per ŝanĝo de la sultano, per 
reformoj kaj konstitucio.
Post la fiasko de la Carigrada konferenco, por la piri- 
nea gazetaro la milita konflikto en la Oriento estas 
preskaŭ neevitebla. La hispanaj ĵurnalistoj akceptas 
la intervenon de Rusio kaj opinias ke ĝi pli estas ago 
spontane efektivigita de la rusa popolo. Kun la ko- 
inenco de la milito, tri militaj korespondantoj senditaj 
de madridaj gazetoj kaj revuoj forveturas al la stabo 
de la rusa armeo. Unua ekveturis Hose Luis Peliser 
(1842-1901), sendita de la granda gazeto, preskaŭ re- 
vuo llustrasion Espanjola kaj Amerikana. Li estis 

de algunos incluso el nombre pero no sus sentimientos 
de infelicidad. Se les explotaba principalmente como 
criados domesticos en las casas de los espanoles que se 
hablan enriquecido. Habiendose distinguido como 
cuidadosas amas de casa, segŭn actas notariales se 
puede constatar que a comienzos del siglo XV en el 
mercado de Barcelona, donde habla abundancia de 
esclavos de los paises conquistados por los osmanles, 
las bŭlgaras eran especialmente apreciadas. Tambien 
hubo gestos humanitarios; hay bastantes actas notariales 
por las que se devuelve la libertad a las esclavas 
bŭlgaras.
Es interesante la narracion de un escritor espanol, Cris- 
tobal de Villaon, prisionero de los turcos y vendido en 
Carigrad (Estambul), que consigid fugarse con un escla- 
vo catolico. Ambos se alojaron con monjes bŭlgaros en 
el convento de Hilendar hacia 1555. EscribiĜ muy favo- 
rablemente acerca de la hospitalidad, la laboriosidad de 
los monjes y la democracia existente entre ellos.
Por azar y por obligacion se encontraba en Bulgaria el 
espanol Domingo Badia’ Leblin (1766-1818) viajero y 
cartdgralo, arabista y mas conocido por el nombre de 
Alibej al Abasi. Hasta el ano 1807 en el Oriente se le 
considraba un principe arabe de alto rango, venido para 
visitar algunos lugares santos y otros mas ordinarios. Al 
final de su larga gira, ya en Estambul, fue descubierto, 
o el comprendio que se encontraba a punto de ser des- 
cubierto. Eligio un plan de viaje desesperado para esca- 
par, a traves de Bulgaria en direccion a Bucarest. A co- 
mienzos de diciembre del ano 1807 Alibej emprendio 
viaje al norte. Habiedo pasado Stura Zagora y Hazanlak 
consiguio llegar hasta Ŝipka una aldea al pie del Hemus; 
atravesando la cresta del monte paso a traves de una pe- 
quena aldea, llamada Boyenci, cuyas casas de madera 
estaban medio cubiertas de nieve. Despues el se detuvo 
en Gabrov, donde las casas eran bonitas, de madera y 
de obra de albanileria.
Durante la guerra de Crimea el general espanol Prim 
con una delegacion militar viajo dos veces a traves de 
Bulgaria con una mision militar. Sus comunicados eran 
laconicos. El general paso por el monasterio de Sokol y 
consigno que alli vivian 12 monjes.
Durante la Rebelion de Abril los periodistas espanoles 
simpatizaron con el pueblo bulgaro. Se ereo un clima 
social para retirar la confianza al gobierno osmani por 
parte de sus aliados occidentales y sugirieron que el in- 
cendio de los Balcanes seria estinguido por el cambio 
del sultan, por reformas y una constitucidn.
Tras el fracaso de la Conferencia de Carigrad, para la 
prensa hispana resultaba casi inevitable el conflicto be- 
lico en el Oriente. Los periodistas espanoles estiman 
aceptable la intervencion de Rusia y opinan que tal in- 
tervencion es una accion realizadaespontaneamente por 
el pueblo ruso. Con el comienzo de la guerra, tres co- 
rresponsales de guerra enviados por la prensa madrilena 
viajaron al estado mayor del ejercito ruso. El primero en 
hacerlo fue Jose Luis Pellizer (1842-1901), enviado por 
la gran revista Ilustracion Espanola y Americana. El era 
pintor, pero durante la guerra se revelo tambien como 
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pentristo, sed dum la milito li manifestiĝas ankaŭ kiel 
talenta publicisto. Transpasinte Ia Danubon Peliser 
ekveturis kun la stabo de la ĉefkomandanto kaj ne de- 
tenas sian admiron de la bulgara lando kaj de la la- 
boremo de la bulgaraj vilaĝanoj. La lando estas bele- 
ga, la grundo estas fruktodona kaj ĝenerale bone kul- 
turita. Tie ĉi la akvo estas admirinda, la naturo varia 
kaj la flaŭro aldonas al tiu ĉi loko ĉarmojn, kiajn oni 
ne povas vidi en la transa bordo.
Li ankaŭ priskribas emocie la entuziasmon de la bul- 
garoj ĉe ilia renkonto kun la rusaj trupoj kaj kun mir- 
inda pentraĵo respegulanta la okazintaĵojn. La leg- 
antoj de la eldonaĵo legis liajn informaĵojn kaj vidis 
liajn gravurojn pri transpasado de la trupo de genera- 
lo Gurko trans Hainboaza vojeto (Hainkjoj). Post ma- 
sakra kaj malegala batalo por Stara Zagora la bulga- 
roj kaj la rosa tropo retiras sin al Ŝipka post heroa 

defensivo. La hispano transiras la Balkanon trans Sip- 
ka de kie alveturas al Gabrovo. El la maniero laŭ kiu 
Peliser prezentas al Hispanio kaj hispanparolanta 
Ameriko Gabrovon, ni povas pritaksi liajn impresojn 
de Ia bulgara popolo ĝenerale. Kaj plej multe, pri la 
bulgaroj en la regiono ĉirkaŭ Balkano (Stara planina) 
de pratempoj fortikaĵo de la bulgareco.
En Gabrovo, malgranda urbo sur la ŝoseo de Tarno- 
vo al Kazanlak, bolas vigla agado. Tie agrokulturo 
kaj metiista produktado estas ne nur hejma bezon- 
aĵo, sed ankaŭ por eksporto en la najbarajn regio- 
nojn kaj landojn, pro kiu tiu ĉi loko estiĝis modelo. 
Ĉi tie la virinoj estas eksterordinare laboremaj. Nen- 

iam vi vidos gabrovinon resti senlabora. Se la sci- 
volemo altirus ilin al la fenestro, por ke ili alrigardu 
iom la senĉesan marŝadon de la soldataro kaj kolo- 
noj, ankaŭ tiam ili ne ĉesas turnadi la ŝpinilon kaj 
ŝpini senlace. Pro tio ne estas strange, ke ilia kom- 
pleta vestaĵo kaj ĉiuj domaj teksaĵoj estas ellabor- 
itaj de iliaj lertaj manoj. En ĉiuj domoj, en kiujn mi 
eniris, mi vidis ke ĉio, absolute ĉio prezentas metian 
ellaboraĵon - tapiŝojn, kurtenojn, kovrilojn por tablo 
(tablo-kovrilojn) -unuvorte- ĉio.
Por komerco oni produktas diversajn objektojn, sed 
grava parto okupas ŝuo- kaj babuŝfarado. En tiu ĉi 
laborema urbo estas reprezentitaj eĉ belartoj en la 
familio de pentristoj; destino kaj talento estas gentaj 
trajtoj, transdonitaj de generacioj.
Kvankam li pasigis nur iujn horojn en Gabrovo, Peli- 
ser estis ravita de la laboremo, iniciatemo kaj akti- 
veco de la loĝantaro. Li ne forgesis noti ke ĉio, kion 
vidis liaj okuloj estas faro de la bulgaroj. La loĝant- 
aro de Gabrovo estas tute bulgara; antaŭ la milito la 
turkoj reprezentis nur ŝtata regado, ilia nombro ne 
atingis du dekduojn.
Kiam li temas pri renkonto kun kreaĵoj de la gabro- 
vaj ikono-pentristoj, la pentristo substrekas ke en ili 
enestas ne nur la spirito de grekortodoksia ikonpentra 
arto sed ankaŭ la lokaj tradicioj.
Peliser alte pritaksas ankaŭ la konstruan genion de la 

un publicista de talento. Habiendo cruzado el Danubio 
Pellizer viajd con el estado mayor del comandante en 
jefe y no reprimio su admiradon por Bulgaria y de la 
laboriosidad de los aldeanos bŭlgaros. El pais es belllsi- 
mo, el terreno es fructffero y generalmente bien cultiva- 
do. Aqul el agua es admirable, la natureza variopinta y 
la flora anade a este lugar encantos, que no se pueden 
ver en la ribera opuesta.
El tambien describe con emocion el entusiasmo de los 
bŭlgaros a su encuentro con las tropas rusas y con una 
admirable pintura que refleja los acontecimientos. Los 
lectores de la edicion leyeron sus informaciones y vie- 
ron sus grabados sobre la marcha de la tropa del gene- 
ral Gurko a travŭs del camino de Hainboaz (Hainkjoj). 
Tras sangrienta y desigual batalla por Stara Zagora los 
bŭlgaros y la tropa rusa se retiran al Sipka tras heroica 
defensiva. El espanol cruza los Balzanes por Sipka desde 
donde viaja hasta Gabrov. De la manera, por la que 
Pellizer presenta a Espana y a la America de habla 
hispana la ciudad de Gabrovo, podemos juzgar sus 
impresiones del pueblo bŭlgaro en general. Y sobre 
todo, acerca de los bŭlgaros de la region en torno a los 
Balcanes (Stara planina) c/e antiguo fortaleza del 
bulgarismo.
Gabrov, pequena ciudad en la calzada de Tarnov a Ka- 
zanlak, hierve de actividad. La produccion agraria y 
artesana aqui no es solo una necesidad domestica, sino 
tambiŭn para la exportacion a las regiones y paises veci- 
nos, por lo que este lugar se hizo modelo.
Aqul las mujeres son extraordinariamente trabajadoras. 
Nunca vereis sin trabajar a una gabrovina. Si la curio- 
sidad las empujase a la ventana para ver el interminable 
desfilar de los soldados y columnas, incluso entonces 
no cesan de girar la rueca e hilar sin descanso. Por eso 
no es extrano que toda su vestimenta y todos sus tejidos 
caseros hayan sido elaborados por sus habiles manos. 
En todas las casas en las que entre, vi que todo, absolu- 
tamente todo presenta una factura artesanal: tapices, 
cortinas, manteles -en una palabra- todo.
Para el comercio se producen diversos obĵetos, pero 
ocupa un lugar muy importante la fabricacibn de zapa- 
tos y babuchas. En esta ciudad trabajadora estan repre- 
sentadas incluso las bellas artes en la familia de pinto- 
res; destino y talento son rasgos gentilicios, transmitidos 
de generacidn en generacion.
Aunque el pasd solo algunas horas en Gabrov, Pellicer 
quedo impresionado por la laboriosidad, la iniciativa y 
la actividad de la poblacion. El no se olvidd de consig- 
nar que todo lo que vieron sus ojos era obra de los bŭl- 
garos. La poblaciĉn de Gabrov es totalmente bulgara; 
antes de la guerra los turcos representaban solo el go- 
bierno estatal, su nŭmero no alcanzaba dos docenas. 
Cuando el describe su encuentro con creaciones de pin- 
tores de fconos de Gabrov, el pintor subraya que en 
ellos se conserva no solamente el espiritu del arte 
pictdrico de fconos grecortodoxo sino tambien las 
tradiciones locales.
Pellicer valora muy altemente tambien el genio cons- 
tructor de los bŭlgaros. Por medio de este otro elemento 

9



bulgaroj. Per ankoraŭ unu elemento de la komuna na- 
cia manifestiĝo ĝi pruvas la maturecon de la spirita 
renesanco de la popolo, ĝi motivas lian soifon pri li- 
bero kaj rusa helpo. Konanto de la tutmonda arkitek- 
turo la pentristo estis surprizigita de la originala 
kreado de la ordinaraj gabrovaj masonistoj-aŭtodidak- 
toj. Laborantaj en la cirkonstancoj de sklaveco, por 
Peliser ili staras super multaj universalaj kompetent- 
uloj: La urbo estas ne nur eksterordinare pitoreska, 
sed ĝi ankaŭ havas originalan arkitekturon. Uzante 
nur lokajn materialojn por konstruado, la gabrovaj 
konstruantoj, ne pagante la imposton de stiloj kaj 
epokoj, atingis rezultojn, ĝis kiuj en multe pli kulturaj 
lokoj oni ne sukcesis alveni kompetentaj kaj instru- 
itaj arĥitektoj. La aspekto de la domoj kiel ensemblo 
kaj en detaloj, laŭ konstruado, laŭ materialoj, aŭ laŭ 
ĉio kunprenita, memorigas al ni lokojn de la nordo, 
kaj pasante sur ĝiaj stratoj, neniu kredus sin troviĝ- 
ante en Bulgario.
Gabrovo situas ĉe la piedo de la Balkano en malsu- 
preniro de Ŝipka, en la valo tra kiu jluas rivero Jan- 

tra, kies movanta forto la loĝantaro ne lasas iri 
vane...
Bedaŭrinde, ĝuste tiam la poŝto ekiros kaj tie ĉi mi 
devas ĉesigi la leteron. Kiom ankoraŭ da interesaj 
aĵoj pri gabrovanoj rakontus la hispano al siaj sam- 
landanoj!
De Gabrovo Peliser trans Sevlievo veturis al Pleven, 
kie estiĝis kruelaj bataloj. Ne atendinte la finon de la 
milito, dum la vintro de la jaro 1877-a li estis revok- 
ita kune kun aliaj korespondantoj el Madrido. 

de la manifestacion cultural comŭn se evidencia la 
madurez del espiritu de renacimiento del pueblo, lo que 
motiva su sed de libertad y de la ayuda rusa. Conocedor 
de la arquitectura mundial, el pintor estaba sorprendido 
de la creacion original de los ordinarios albaniles 
autodidactas de Gabrov. Trabajando en condiciones de 
esclavitud, segŭn la opinion de Pellicer ellos sobresalen 
entre muchos especialistas a escala mundial: La ciudad 
es no solo extraordinariamente pintoresca, sino que 
ademas tiene un arquitectura original. Usando sola- 
mente materiales locales para la construction, los cons- 
tructores gabrovanos, sin pagar el impuesto de estilos y 
epocas, alcanzaron resultados, a los cuales no consi- 
guieron llegar en muchos lugares mas culturizados 
competentes e instruidos arquitectos. El aspecto de las 
casas en conjunto y en los detalles, segŭn la construc- 
cion, los materiales, y en todos aspectos, nos trae a la 
memoria lugares del norte, y pasando por sus calles, 
nadie creerta encontrarse en Bulgaria.
Cabrov se balla al pie de los Balkanes en el declive de 
Sipka, en el valle a traves de cual fluye el rio Jantra, 
cuya fuerza de movimiento la poblacion no deja pasar 
en vano...
Por desgracia, precisamente entonces el correo esta a 
punto de partir y en este punto debo poner fin a la 
carta. jCuŭntas cosas interesante sobre los gabrovanos 
hubiese contado todavia el espanol a sus compa- 
triotriotasl
De Gabrov Pellicer a travŭs de Sevliev viajd a Pleven, 
donde tuvieron lugar crueles batallas. Sin esperar al fin 
de la guerra, durante el invierno del ano 1877 el fue 
llamado junto con otros coresponsales desde Madrid.

Senpaga ekzemplero de "Heroldo"

ELEKTO DE PLI OL 200 
ESPERANTO-KUNVENOJ EN 1995

La printempa duobla numero de "Heroldo 
de Esperanto" enhavas detalan liston de 
ĉiuj plej gravaj feriaj renkontiĝoj, semi- 
narioj, internaciaj kursoj, kunvenoj kaj 
kongresoj, kiuj okazas en Esperanto ĉie 
en la mondo.
La listo por 1995 detaligas datojn, adre- 
sojn kaj programojn kaj priskribas pli ol 
200 aranĝojn.
Oni povas senpage ricevi la supre- 
menciitan duoblan numeron, marpoŝte, 
mendante ĝin ĉe la redakcio (Via Sandre 
15, 10078 Venaria Reale (Torino), Italio. 
Kiel konate, "Heroldo de Esperanto", 
fondita en 1920, estas la plej populara 
gazeto en la internacia lingvo kaj estas 
eldonata de laŭleĝe registrita societo sen 
profita celo.

Ejemplar gratis de "Heroldo"

ELECCION DE MAS DE 200 ACTOS 
ESPERANTISTAS EN 1995

El nŭmero doble de primavera de "Heroldo 
de Esperanto" contiene una lista detallada 
de todos los mas importantes encuentros 
vacacionales, seminarios, cursos inter- 
nacionales, reuniones y congresos, que 
tienen lugar en Esperantos en todos los 
lugarers del mundo.
La lista para 1995 detalla fechas, direccio- 
nes y programas, y describe mas de 200 
actos.
Se puede recibir gratis el mencionado nŭ- 
mero doble, por correo maritimo, solicitan- 
dolo a la redaccion (Via Sandre 15, 10078 
Venaria Reale (Turin), Italia. Como es sabi- 
do, "Heroldo de Esperanto", fundado en 
1920, es la revista mas popular en el idioma 
internaciona! y es editado por una socie- 
dad legalmente registrada sin afan de lucro.
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Kuirante kun Pilar
«Citrona sufleo»

Ingrediencoj
Kvar ovoj; suko de iu citrono; raspita 
ŝelo de citrono; 120 gramoj da suke- 
ro; unu supkulero da faruno; kelkaj 
raspitaj migdaloj.

Kuirprocedo
Bati la ovoflavojn kune kun la sukero, 
citrona ŝelo kaj citronsuko ĝis la 
miksaĵo fariĝos krema. Bategi la 
ovoblankoj kune kun la faruno kaj 
migdalraspaĵon kaj intermiksi ĉi-ĉion 
kun la antaŭa miksaĵo. Meti la 
rezultitan paston en sufleujon kaj baki 
ĝin dum 18 minutoj en bakforno je 
alta varmeco.

—o—o—o—o—o—o—o—

«Makaronioj kun fromaĵo»

Ingrediencoj
120 gramoj da makaronioj; 60 gramoj 
da butero; pipro kaj salo; 120 gramoj 
da raspita fromaĝo; lakto; paneroj.

Kuirprocedo
Rompi la makaronioj laŭ malgrandaj 
pecoj; meti ilin en kaserolon kune kun 
sufiĉe da salita akvo por ilin kovri; 
kuiri ĝin ĝis ĝia moliĝo; fine forigi Ia 
akvon per filtrado. Miksi per kirlado 
la makaroniojn kun salo, pipro kaj 
raspita fromaĝo.
Buterumi kaserolon kaj verŝi en ĝin la 
miksaĵon, surmeti la raspitan froma- 
ĝon kaj panerojn, aldoni pecetojn da 
butero kaj baki la tuton dum 25 
minutoj en bakforno je alta varmeco.

Cocinando con Pilar
«Sufle de limon»

Ingredientes
Cuatro huevos; jugo de un limon; ras- 
paduras de corteza de limon; 120 gra- 
mos de azŭcar; una cucharada sopera 
de harina; almendras molidas.

Preparadon
Batir las yemas de huevo con el azŭ- 
car, Ia corteza de limon y el jugo de 
limon hasta que la mezcla se haga 
crema. Batir las claras de huevo con 
la harina y las almendras molidas y 
mezclarlo todo con la pasta anterior. 
Poner Ia mezcla en un molde de sufle 
y cocerlo durante 18 minutos en un 
horno a alta temperatura.

—o—o—o—o—o—o—o—

«Macarrones con queso»

Ingredientes
120 grs. de macarrones; 60 grs. de 
manteca; pimenton y sai; 120 gramos 
de queso rayado; leche; migas de pan.

Preparadon
Romper los macarrones en pequenos 
trozos; ponerlos en una cacerola con 
hastante agua salada que los cubra; 
cocerlo hasta que ablande y colarlo 
para expulsarar el agua. Mezclarlo 
removiendo los macarrones con sai, 
pimenton y queso rayado.
Untar con manteca una cacerola y 
verter en ella la mezcla, echarle por 
encima el queso rayado y las migas de 
pan, anadirle trocitos de manteca y 
cocerlo todo durante 25 minutos en un 
horno a alta temperatura.
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La laboristaro kaj la Esperanto-Movado

Ni publikigas la tekston de la konferenco 
de S-ro Luis Serrano Perez en la Hispana 
Kongreso de Esperanto en Malaga some- 
re de la jaro 1994. Per tiu ĉi dokumento, 
nia samideano pritraktas ege interesan 
problemon de nia por-Esperanta agado.

Karaj gesamideanoj, hodiaŭ mi prezentas al vi 
studon, eble ne tre profundan, sed ja reala pri la 
rilatoj inter la laboristaro kaj la Esperanto- 
Movado. Sendube per ĉi tiu prelego mi malko- 
vros nenion novan, sed almenaŭ, mi pensas, mi 
iomete kontribuos koni pli bone la taskon kaj 
rolon de la laboristaro en ĉi tiu kultura kaj socia 
movado, kiu estas Esperanto. Mi ankaŭ celas 
pensigi vin pri ĉi tiu aspekto rilata al ceteraj 
tavoloj el kiuj konsistas nia socio, kaj konsekven- 
ce la influon, kiun povas havi la Esperanto-Mova- 
do, kaj inverse, kiamaniere tiuj ŝtupoj de la socio 
povos nin helpi. Evidente, mi elektis la laborist- 
aron, ĉar mi ja sentas min plene identigita kun ĉi 
tiu socia klaso.
Mi jam estas preskaŭ veterano en la Esperanto- 
Movado, kaj de multaj jaroj mi konstante aŭdas 
pri strategioj, celantaj diskonigi nian karan ling- 
von. La projektoj estas multaj: novaj sistemoj de 
instruado, la informadiko, la rekta metodo, adapt- 
iĝo al la modernaj tempoj... Oni studas la prefe- 
ron de la nuntempaj homoj kaj multajn aliajn 
projektojn.
La realo estas, ke se ni komparas ĉiujn projektojn 
ellaboritajn, kun la nombro da esperantistoj nun- 
tempe ekzistantaj en la mondo, la rezulto evidente 
ne estas kontentiga, aŭ almenaŭ ĝi ne estas kon- 
tentiga por mi.
Alia aspekto de la strategioj estas tio ke ĉiuj tiuj 
strategioj celas la altrangulojn. Tio estas, ĉiuj niaj 
klopodoj kaj penoj estas direktataj al la intelektul- 
aro. Projektoj aŭ strategioj adresataj al la tiel 
nomata "strata homo" apenaŭ ekzistas aŭ ili tute 
ne ekzistas.
Atingi la konsenton, aŭ almenaŭ la inklinon de 
supera intelekta homo por Esperanto estas nia 
konstanta zorgo. Se iu akademiano sin anoncas 
favore al Esperanto, tio aspektas kvazaŭ eksteror- 
dinara venko. La Esperanto-Movado sin sentas 
feliĉa kaj trankvile ripozas, ĉar iu altranga sinjoro 
sin prezentis favore al Esperanto. Preskaŭ ĉiam, 
ĉio restas kiel anekdoto. Kaj ni daŭre serĉas alian 
eminentulon kiu donos al ni prestiĝon kaj katego- 
rion. Ĝis hodiaŭ nia laboro en la tereno de la

Los trabajadores y el Movimiento Esperantista

Publicamos el texto de la conferencia del 
Sr. Luis Serrano Perez en el Congreso 
Espanol de Esperanto en Malaga en el 
verano de 1994. Nuestro colega presenta 
en este documento una cuestion muy in- 
tere sante en relacion a nuestra adu acio n 
en favor del Esperanto.

Oueridos colegas, hoy os presento un estudio, 
quiza no muy profundo, pero ciertamente reai so- 
bre las relaciones entre los trabajadores y el Mov. 
Esperantista. Sin duda por medio de esta confe- 
rencia no voy a descubrir algo nuevo, pero al me- 
nos, creo, contribute un poco al mejor conoci- 
miento de la tarea de los trabajadores en este 
mov. cultural y social, que es el Esperanto. Yo 
quiero tambien haceros pensar sobre este aspec- 
to en relacion a las demas capas sociales de 
nuestra sociedad y, en consecuencia, la influen- 
cia que puede tener el Mov. Esperantista, y a la 
inversa, de que manera esos estratos sociales 
pueden ayudarnos. Evidentemente, elegilostra- 
bajadores ya que ciertamente me siento plena- 
mente identificado con esta clase social.
Soy ya casi un veterano en el Mov. Esperantista, 
y desde hace muchos anos oigo hablar de estra- 
tegias para difundir nuestra querida lengua. Los 
proyectos son muchos: nuevos sistemas deense- 
nanza, la informatica, el metodo directo, adapta- 
cion a los tiempos modernos... Se estudia la 
preferenda de los hombres de esta epoca y 
muchos otros proyectos.
La realidad es que comparando todos los proyec- 
tos con el nŭmero de esperantistas actualmente 
existentes en el mundo el resultado no es 
satisfactorio, al menos no lo es para mi.
Otro aspecto de las estrategias es que todas 
ellas apuntan a los de alta categoria. Es decir, 
nuestros desvelos estan dirigidos a los intelectua- 
les. Proyectos o estrategias dirigidos "hombre de 
la calle" apenas existen o no existen en absoluto. 
Alcanzar la aprobacion, o al menos el interas de 
algŭn hombre intelectualmente superior hacia el 
Esperanto es nustra constante preocupaci on. Si 
un academico se pronuncia en favor del Esperan- 
to, eso nos parece una victoria extraordinaria. El 
Movimiento Esperantista se siente feliz, y descan- 
sa tranquilo, ya que un senor de categoria se pro- 
nuncio en favor del Esperanto. Casi siempre, todo 
queda como una anecdota. Y nosotros sin cesar 
buscamos otra eminencia que nos de prestigio y 
categoria. Hasta hoy nuestro trabajo en la cap- 
tacion de adeptos para nuestro movimiento se 
efectŭa casi siempre bajo estas premisas. Y el 
resultado es de todos conocido, y continuamente 
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kaptado de adeptoj al nia movado okazis preskaŭ 
ĉiam sub tiuj reguloj. Kaj la rezultojn ĉiuj konas, 
kaj daŭre kaj kuraĝe ni rezistas tiun ondon de 
senintereso pri Esperanto, kun la espero ke iu 
superdio savos nin. Jes, mi scias ke nia afero ne 
mortos, iuj aliaj daŭrigos nian taskon, sed nia 
influo kaj sukceso estos ege limigita. Alia aspekto 
nuntempe konstatebla estas tio ke la intelektularo 
jam elektis la anglan kiel internacia lingvo. Ni 
devas esti konsciaj pri nia laboro kaj pri niaj 
eblecoj. Pli ol ĉiam antaŭe la mono superregas la 
vivon de ĉiu homo, kaj la mono estas la reĝo de 
la mondo. La intelektularo ne povas resti for de 
tiu ekonomia mezuro kaj ĉiu akceptas la anglan, 
kiel instrumenton por enspezi pli da mono. Jes, 
estas vero ke de tempo al tempo grava intelektulo 
alte krias pri la valoro kaj taŭgeco de Esperanto, 
sed lia krio ne havos ehojn, nek respondon, nek 
akceptojn.
Eble iuj el vi pensas: nu, ĉi tiu Serrano tiom forte 
kritikas la kleruloj, ke ŝajnas kvazaŭ ni devus for- 
lasi nian celon esperantigi la intelektularon. Karaj 
geamikoj, vi ja povas kompreni ke tiu ne estas 
mia ideo. Mi amas, estimas, defendas kaj apogas 
la "inteligentajn kapojn" kiel ion ege necesa por 
nia socio kaj por Esperanto. Kaj fakte, mi ne es- 
tas kontraŭ tiuj civitanoj, kiuj laboras por ke nia 
vivo estu pli klera kaj saĝa.
Mia nura intenco estas orientigi vin pri aliaj as- 
pektoj de nia movado rilate al socia stadio, en kiu 
ni vivas. Mi ja scias, ke la homo serĉas la kler- 
econ kiel rimedon por plibonigi sian materian vi- 
von. Ĉiu deziras atingi "superan kulturon" por 
plibonigi siajn vivkondiĉojn. La alia kulturo, tiu 
kulturo kiu ne alportas monon, tiu reala kulturo 
kiu devigas la homon vivi en konstantaj rilatoj de 
civitaneco, de reciproka kunvivado, ĉiutage mal- 
pliiĝas en nia socio. Kaj estas ĝuste en tiu sistemo 
de vivo, kie ni devas agadi por vere impulsi nian 
movadon. Geamikoj, la pordoj por nia Esperanto- 
Movado iom post iom fermiĝas kaj vi ne pensu 
ke mi estas pesimista, ĉar mi ja vere rigardas la 
Esperantan Movadon kiel sukcesontan movadon 
laŭ vidpunkto socia kaj lingva, sed por tion atingi 
nepre devas okazi gravaj ŝanĝoj, tra kiuj nia socio 
serĉu adekvatan kaj egalrajtan vivsistemon, kaj en 
kiu ni, esperantistoj, kapablu gvidi, en bonaj kon- 
diĉoj, niajn celojn. Sen granda analizado, jen la 
situacio de nia movado, niaj klopodoj pri la inte- 
lektularo kaj la eblaj strategioj, kiujn iamaniere ni 
devos adopti.
En la ĉiam malfacila agado de nia movado, estas 
tavolo en nia socio al kiu malofte oni adresis 

y con valentia resistimos la onda de desinteres 
acerca del Esperanto, con la esperanza de que 
algŭnsuperdios nos salvara. Si,ya se que nuestro 
asunto no morira; otros continuaran nuestra tarea, 
pero nuestra influencia y nuestro exito sera muy 
limitado. Otra cosa que se puede observar es 
que los intelectuales ya eligieron el ingles como 
lengua internaciona!. Debemos ser conscientes 
sobre nuestro trabajo y sobre nuestras posibilida- 
des. Mas que nunca, el dinero domina la vida de 
todo hombre, y el dinero es el rey del mundo. Los 
intelectuales no pueden quedar fuera de esa me- 
dida econĉmica y todos aceptan el ingles como 
instrumento para ingresar mas dinero. Cierto que 
de vez en cuando algŭn intelectual importante 
proclama en alta voz el valor y la conveniencia 
del Esperanto, pero su grito no tiene eco, ni res- 
puesta, ni aceptacion.
Quiza algunos penseis: bueno, este Serrano criti- 
ca tanto a las personas cultas, que parece como 
si debieramos abandonar el objetivo de esperanti- 
zar a los intelectuales. Oueridos amigos, estad 
seguros de que no es esa mi idea. Yo aprecio, 
estimo, defiendo y apoyo a las "cabezas inteli- 
gentes" como algo muy necesario para nuestra 
sociedad y para el Esperanto. Y, de hecho, yo no 
estoy contra esos ciudadanos, que trabajan para 
que nuestra vida sea mas culta y sabia.
Mi ŭnica intencio n es orientaros acerca de otros 
aspectos de nuestro movimiento en relacion al 
medio social en el que vivimos. Ya se que el 
hombre busca la cultura como medio para mejo- 
rar su vida material. Todos desean alcanzar una 
"cultura superior" para mejorar sus condiciones 
de vida. La otra cultura, la que no proporciona 
dinero, esa cultura reai que obliga al hombre a 
vivir en constantes relaciones de ciudadanfa, de 
convivencia reciproca, va disminuyendo en nues- 
tra sociedad. Y es justamente en ese sistema de 
vida donde debemos actuar para impulsar verda- 
deramente nuestro movimiento. Amigos, las puer- 
tas para nuestro Movimiento Esperantista poco a 
poco se cierran y no penseis que yo sea pesimis- 
ta, pues yo verdaderamente veo al Mov. Espe- 
rantista como un movimiento que tendra exito 
desde el punto de vista social y ling ŭistico, pero 
para alcanzar eso deben producirse importantes 
cambios, a traves de los cuales nuestra sociedad 
busque un sistema adecuado e igualitario, y en el 
cual nosotros, los esperantistas, seamos capa- 
ces de perseguir, en buenas condiciones, nues- 
tros objetivos. Sin un gran analisis, he ahi la 
situacion de nuestro movimiento, nuestros desve- 
los por los intelectuales y las posibles estrategias 
que de alguna manera deberfamos adoptan
En la siempre diffcil actuacion de nuestro movi- 
miento, hay una franja de nuestra sociedad a la 
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niajn klopodojn: tiu estas la laborista movado. Se 
ni komparas la miloj kaj milojn da gelaboristoj 
ekzistantaj en la mondo, kun la gelaboristoj 
esperantistaj, ni devas agnoski ke la laborista 
esperantista movado ne ekzistas. Ĝis la Dua 
Mondmilito ankoraŭ la laborista esperantista 
movado estis iom signifa. Tio ne okazis hazarde. 
En tiu epoko ŝprucis fervora entuziasmo de la 
laborista klaso por estigo de plej racia kaj humana 
sociordo. Tiam estis idealoj, estis celoj, oni 
laboris por la estonteco. En tiu epoko neniu petis 
ion por si tuj, rapide. La iluzioj, la sincera kaj 
respondeca agado de la laborista sociklaso donis 
gravan impulson al la kulturo. La konscia laboris- 
taro volis meti fundamentojn solidajn por la 
estonteco. Aperis novaj idealoj por la progreso, 
kaj inter tiuj kulturaj idealoj troviĝis Esperanto. 
Eble ne tre sukcese kompare al la ekzistantaj 
laboristoj, sed oni povas diri ke Esperanto 
enradikiĝis en la movado laborista. Ĝi estis 
bonega fundamento, kiu ja devis doni kontent- 
igajn fruktojn en la estonteco. Kiel okazas en ĉiuj 
aspektoj de nia vivo, eble la laborista movado 
esperantista ne agadis unu ĝinta. Kaj ni ne devas 
miri pri tio; Esperanto ja estas parto de nia socio, 
ĝi estas ero de nia vivo kaj estas kondiĉata de 
samaj reguloj de nia socia disvolviĝo. Laŭ mia 
opinio, oni povas diri ke la laborista movado an- 
taŭ la Dua Mondmilito estis bela burĝono kiu, be- 
daŭrinde, baldaŭ velkis. La politiko, la milito kaj 
aliaj sociaj cirkonstancoj mortigis la veran progre- 
sadon de Esperanto. Tiu laborista movado kuntre- 
nis multajn progresistajn intelektulojn al la mova- 
do. Estiĝis la necesaj kondiĉoj por la florado de 
Esperanto. Ĝia influo estis forta. Oni atingis pres- 
kaŭ la internacian oficialigon de Esperanto. La 
tiutempaj progresistoj ricevis la impulson kaj sub- 
tenon de tiu socia klaso, kiu estas la laboristaro, 
kaj tiuj altranguloj povis paroli ne nur je sia pro- 
pra nomo sed de tiu de miloj da subtenantoj kiuj, 
en fabrikoj, sindikatoj kaj kulturaj rondoj apog- 
adis ilin. Tio en si mem jam estis la komenco kaj 
fundamento de la Esperanta konstruaĵo. Sed la 
milito kaj ceteraj politikaĵoj balais la florantan 
Esperanto-Movadon. La laborista movado espe- 
rantista perdis la unuiĝon. La laboristaro ĝenera- 
le, perdis la iluzion por la estonteco, oni forigis 
la grandajn idealojn, kiuj donis spiritan kuraĝon 
por la batalo, kaj komenciĝis la dekadenco de ĉio 
rilata al la popola kulturo kaj progreso. Hodiaŭ, 
kvankam ekzistas esperantistaj laboristaj organiz- 
aĵoj, ili estas malfortaj kaj, fakte, ne reprezentas 
la nuntempan ĝeneralan laboristaron. Parte, la nu- 

cual muy raramente se dirigen nuestros intentos: 
se trata del movimento obrero. Si comparamos 
los miles y miles de trabajadores del mundo con 
los trabajadores esperantistas, debemos recono- 
cer que el movimiento obrero esperantista no 
existe. Hasta la Segunda Guerra Mundial aŭn era 
algo significativo el movimiento obrero esperan- 
tista. Eso no ocurria por casualidad. En esa epo- 
ca floreca un entusiasmo fervoroso de la clase 
obrera por el establecimiento de un orden social 
mas racional y mas humano. Entonces habla ide- 
ales, habla objetivos, se trabajaba para el futuro. 
En esa epoca nadie pedia algo para si al punto, 
rapidamente. Las ilusiones, la accion sincera y 
responsable del proletariado daba un gran impul- 
so a la cultura. El proletariado consciente queria 
poner solidos fundamentos para el futuro. Apare- 
cieron nuevos ideales para el progreso, y entre 
ellos se encontraba el Esperanto. Quiza sin mu- 
cho exito en comparacion al los trabajadores exis- 
tentes, pero se puede decir que el Esperanto en- 
raizd en el movimiento obrero. Era un buen fun- 
damento, que debla dar frutos satisfactorios en el 
futuro. Como ocurre en todos los aspectos de 
nuestra vida, quiza el movimiento obrero esperan- 
tista no actuaba unitariamente. Y no nos debe ex- 
tranar eso; el Esperanto es parte de nuestra so- 
ciedad, y como tal esta condicionado por las mis- 
mas reglas de nuestro desarrollo social. Segŭn mi 
opinion, se puede decir que el movimiento obrero 
antes de la Segunda Guerra Mundial era un bello 
brote que, por desgracia, pronto se seco. La poli- 
tica, la guerra y otras circunstancias sociales ma- 
taron el vedadero progreso de Esperanto. Ese 
movimiento obrero arrastraba muchos intelectua- 
les progresistas al movimiento. Se crearon las 
condiciones necesarias para el florecimiento del 
Esperanto. Su influencia era fuerte. Se alcanzo 
casi el reconocimiento oficial del Esperanto a es- 
cala internacional. Los progresistas esa epoca re- 
cibieron el impulso y el apoyo de esa clase so- 
cial, que es el proletariado, y esas eminentes per- 
sonas podian hablar no sĜlo en su propio nombre 
sino en el de miles de simpatizantes que, en las 
fabricas, sindicatos y asociaciones culturales les 
apoyaban. Eso por si mismo ya era el comienzo 
y la base del edificio del Esperanto. Pero la gue- 
rra y las demas politiqueri'as barrieron el florecien- 
te Movimiento Esperantista. El movimiento obrero 
esperantista perdid la unidad. La proletariado en 
general, perdio la ilusidn por el futuro, se recha- 
zaron los grandes ideales, quedieron coraje espi- 
ritual para la batalla, y comenzo la decadencia de 
todo lo relativo a la cultura y el progreso popular. 
Hoy, aunque existen organizaciones de trabaja- 
dores esperantistas, son debiles y, de hecho, no 
representan al proletariado actual en general. En 
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naj organizoj laboristaj en nia movado nur estas 
restaĵoj de tiuj antaŭaj, kaj plej grave estas, ke 
ne ekzistas esperoj por ilin pligrandigi.
Karaj gesamideanoj, sen forta partopreno de Ia la- 
bristaro neniam ni atingos la venkon. Krome nun- 
tempe la laborista movado konsistas el homoj kun 
certa grado de klereco. La simpla kaj ordinara 
laboristo ne interesiĝas pri Esperanto, kaj ĝuste 
tiu homa amaso estas tiu, kiun ni devas altiri por 
nia movado. Nia movado ne povas sin bazi sur 
aro da intelektaj altranguloj; nia alvoko devas 
penetri ĝis la koro mem de la laborista klaso. 
Miaj karaj geamikoj, la forto de ĉio en la socio, 
en Ia vivo, restas en la manoj de la laboristoj. La 
laboristaro estas tiu kiu ĉion kreas. Sen la laboris- 
taro estus nek socio, nek vivo. La laboro estas la 
patrino de ĉio, kaj ĝiaj filoj, la laboristaro, estas 
la fonto de ĉio, fonto kiu devas elŝpruci la feli- 
ĉon. Nia Esperanta Movado ne povas resti for de 
ĉi tiu regulo. Aŭ ni kapablas interesigi tiun tavo- 
lon de la socio, aŭ nia idealo neniam venkos. Eĉ 
la plej maldigna politikaĉo celas atingi la subte- 
non de la popolo. Do, la subteno de la popolo es- 
tas nepre por ĉiu ajn movado. Krome ni fiere po- 
vas montri al niaj samklasanoj la avantaĝojn de 
internacia lingvo. Do, nia defio estas granda. Evi- 
dente, ni ne povas forlasi nian varbadon inter la 
intektularo kaj tiamaniere, tiuj du branĉoj unu- 
iĝintaj estos la vera bazo por ke Esperanto povu 
venki. Nepre oni devas prizorgi la laboristaron; 
ĝi estas nia fonto, ĝi estas nia vera piliero sur kiu 
ni povus konstrui nian domon.
Kiam surstrate vi aŭdos paroli esperantlingve, 
kiam la laboristaro kapablos interbabiladi espe- 
rantligve, kiam en la laborejo oni uzos regule 
Esperanton, kiam en la laboristaj familioj la hej- 
ma lingvo, flanke de la gepatraj lingvoj, estos 
Esperanto, tiam, karaj geamikoj, oni povos paroli 
pri la venko de Esperanto. Ĉu iam ni atingos tiun 
pinton por nia kara lingvo? Se iam Esperanto es- 
tos regule parolata de la popolo, la politikistoj kaj 
la alta intelektularo vole aŭ ne vole devos akcepti 
Esperanton. Ne estos ni kiuj devos iri almozi fa- 
vorajn kritikojn al la respondeculoj de la politiko; 
estos ili, kiuj venos al ni oferante sin por meti 
Esperanton en ĝian ĝustan lokon. Ni ne devas 
forgesi ke estas la popolo kiu ĉiam diras la lastan 
vorton, eĉ se por tiu decido la popolo bezonos ja- 
rojn kaj pliajn jarojn. Ni metu je nia flanko la 
laboristaron, la popolon kaj la triumfo de Esper- 
anto estos realaĵo. La laboristaro estas la reĝo de 
ĉio, bedaŭrinde tre ofte okazas ke ĝi ne scias sin 
organizi, aŭskultante kanzonojn, kiuj venas for de 

parte, las actuales organizaciones obreras en 
nuestro movimiento solo son residuos de las an- 
teriores, y lo mas grave es que no hay esperan- 
zas de hacerlas crecer.
Oueridos amigos, sin una fuerte participacion del 
proletariado nunca alcanzaremos la victoria. Ade- 
mas hoy el movimiento obrero esta constitu ido de 
hombres con cierto grado de cultura. El trabaja- 
dor simple y ordinario no se interesa por el Espe- 
ranto, y justamente esa masa es la que debemos 
atraer a nuestro movimiento. Este no puede ba- 
sarse en un punado de intelectuales de alto ran- 
go; nuestra llamada debe penetrar hasta el cora- 
zon mismo de la clase obrera.
Mis queridos amigos, la fuerza de todo en la so- 
ciedad, en la vida, reside en las manos de los tra- 
bajadores. El proletariado es el que crea todo. 
Sin la clase trabajadora no bahria ni sociedad, ni 
vida. El trabajo es la madre de todo, y sus hijos, 
los trabajadores, son la fuente de todo, fuente 
que debe surtir la felicidad. Nuestro Movimiento 
Esperantista no puede quedar fuera de esta re- 
gla. O conseguimos interesar a ese estrato de la 
sociedad, o nuestro ideal nunca vencera. Incluso 
la mas indigna politicucha aspira a conseguir el 
apoyo del pueblo. Por tanto, el apoyo del pueblo 
es indispensable para cualquier movimiento. 
Ademas podemos mostrar orgullosamente a 
nuestros hermanos de clase las ventajas de un 
idioma internacional. Asi pues, nuestro desafioes 
grande. Evidentemente, no podemos olvidarnos 
de reclutar entre los intectuales y asi, las dos 
ramas unidas sera la verdadera base para que el 
Esperanto pueda triunfar. Se debe cuidar sin falta 
la clase obrera; ella es nuestra fuente, ella es 
nuestro verdadero pilar sobre el que podremos 
construir nuestra casa.
Cuando en la calle oigais hablar en Esperanto, 
cuando el proletariado sea capaz de platicar en 
esa lengua, cuando en los lugares de trabajo se 
use regularmente el Esperanto, cuando en las fa- 
milias de trabajadores la lengua casera, al lado 
de la materna, sea el Esperanto, entonces se 
podra hablar de la victoria del Esperanto. ^Al- 
canzaremos alguna vez esa meta para nuestra 
querida lengua? Se alguna vez el Esperanto es 
regularmente hablado por el pueblo, los politicos 
y los altos intelectuales, quieran o no, deberan 
aceptar el Esperanto. No seremos nosotros quie- 
nes deberemos ir a pedir como limosna criticas 
favorables a los responsables de la politica; seran 
ellos quienes vendra n a nosotros ofreciendose por 
poner el Esperanto en su lugar apropiado. No ol- 
videmos que es el pueblo quien siempre dice la 
ultima palabra, incluso si para esa decision 
necesite anos y mas anos. Ganemos a los traba- 
jadores, el pueblo, y el triunfo del Esperanto sera 
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ĝiaj klasaj interesoj.
Jes, karaj gesamideanoj, kiam vi vidos strikan- 
tojn, esprimantaj sian malkontentecon en la Espe- 
ranta lingvo, estos kiam vi povos ankaŭ krii: 
Esperanto venkis. Dume ni trankvile vivados inter 
kongresoj, individuaj konversacioj, artikoletoj, 
esperoj kaj tio, jes, kun granda optimismo. Danke 
al tio, ke la espero ne man-kas al ni, nia movado 
pluvivos.
Sendube multaj el vi pensas, nu, ĉi tiu Serrano 
estas vera utopiulo. Eble vi pravas. Aliflanke 
aparte de la morto, pri kiu ni ĉiuj havas plenan 
certecon, ĉio kio ĉirkaŭas nin, aŭ tio kion ni ce- 
las, troviĝas en la plej granda utopieco. Do, an- 
kaŭ Esperanto, samkiel ĉiu ajn afero de la vivo, 
enestas en tiu tereno de la utopio. Sed neniu el ni 
kuraĝas diri ke Esperanto neniam estos realaĵo. 
Ĉu ne estas utopio, ke iam en la lernejoj oni ins- 
truos Esperanton?, kian influon ni havas por ke 
Esperanto estu instruata en la lernejoj? La res- 
pondo estas facila, ni havas nanian influon. Eĉ se 
la Ministro pri Edukado estus esperantista, esce- 
pte de iuj eventualaj subvencioj, ni troviĝus en 
sama situacio. Kial? ĉar la socio ne postulas Es- 
peranton, ĉar Ia popolo ne havas intereson pri la 
internacia lingvo, ĉar la laboristaro restas fremda 
al la lingva problemo. Estas nediskuteble, ke la 
postulo, la puŝoj por Esperanto devos veni de 
malsupre supren. Ni rigardu la aferon de la jena 
flanko: estas la respondeculoj de la altaj ins- 
titucioj tiuj, kiuj ne deziras al adoptadon de Es- 
peranto, sed la popolo, la laboristaro, diras jes 
kaj jes; kio okazos? La respondo estas, ke la alt- 
ranguloj de la politiko vole aŭ ne vole devos diri 
jes, jes. La problemo, la grava problemo, estas: 
kiel interesigi la laboristaron pri Esperanto?
Mi komprenas ke iuj el vi sin demandus, ĉu vi, 
S-ro Serrano, havas solvon? Ne, mi ne havas sol- 
von kaj eĉ mi ne scias, kiel tuŝi ĉi tiun aferon. 
Sed mi estas konscia kaj plene konvinkita, ke nur 
la adoptado de Esperanto flanke de la laboristaro, 
de la popolo, donos al ni la venkon. Do, mia opi- 
nio, konsilo, estas serĉi la adekvatan formon, sis- 
temon, por interesigi la laboristaron. Sed, karaj 
geamikoj, laŭ miaj sociaj vidpunktoj, en la situa- 
cio en kiu ni vivas, kun la pensomaniero ekzist- 
anta nuntempe inter la laboristaro, tio ja estas 
vera utopio. Vi jam scias ke, aparte de tiuj mo- 
dernaĵoj, ni plene stangas pri la rilatoj inter la 
homoj. La vivo kolektiva estas for, ĉiu vivas laŭ 
siaj propraj interesoj. La homa menso ankoraŭ 
pensas laŭ la skemoj de la triba epoko. Esperanto 
estas kolektiva tasko. Esperanto bezonas edukitan 

una realidad. El proletariado es el rey de todo, 
por desgracia muy a menudo ocurre que el no sa- 
be organizace, escuchando canciones que vie- 
nen de fuera de sus intereses de clase.
Si, queridos colegas, cuando veais huelgistas, 
expresando su desconto en Esperanto, sera 
cuando podreis gritar: jVencio el Esperanto!. 
Mientras viviremos tranquilamente entre congre- 
sos, conversaciones individuales, articulos, 
esperanzas... y eso, si, con gran optimismo. Gra- 
cias a eso, que no nos falta la esperanza, nues- 
tro movimiento pervivira.
Seguramente muchos de vosotros pensais: bue- 
no, este Serrano es un verdadero utopico. Quiza 
tengais razdn. Por otra parte exceptuando la 
muerte, de la que todos tenemos plena certeza, 
todo lo que nos rodea, o lo que perseguimos, se 
encuentra en la mayor utopia. Por tanto, tambien 
el Esperanto, igual que cualquier asunto de la 
vida, se encuentra en ese terreno de la utopia. 
Pero nadie de nosotros se atreve a decir que el 
Esperanto nunca sera una realidad.
<,Acaso no es una utopia, que en las escuelas se 
llegue a ensenar el Esperanto?, <j,que influencia 
tenemos para que el Este sea ensenado en las 
escuelas? Notenemos ninguna influencia. Incluso 
si el Ministro de Educacion fuese esperantista, 
aparte de algunas subvenciones, nos encontraria- 
mos en la misma situacion. ^Porque? por que la 
sociedad no pide el Esperanto, ya que el pueblo 
no tiene interas en la lengua internaciona!, puesto 
que los trabajadores perriianecen ajenos al pro- 
blema lingŭistico. Es indiscutible, que la peticion, 
las presiones por el Esperanto deberan venir de 
abajo a arriba. Veamos el asunto del siguiente 
angulo: son los responsables de las altas institu- 
ciones los que no quieren el Esperanto, pero si el 
pueblo, los trabajadores, dicen si y si; <ŝque 
pasaria? La respuesta es que los lideres de la 
politica, lo quieran o no, deberan decir si, si. El 
problema, el grave problema, es: ^como interesar 
a los trabajadores sobre el Esperanto?
Comprendo que algunos de vosotros os estareis 
preguntando, ^acaso Vd., Sr. Serrano, tiene la 
solucion? No, no tengo la solucion, e incluso no 
se como abordar este asunto. Pero soy conscien- 
te de que solo la adoption de Esperanto por parte 
de los trabajadores, del pueblo, nos dara la victo- 
ria. Por eso, mi opinion es buscar la forma o sis- 
tema adecuado para interesar a los trabajadores. 
Pero, queridos amigos, segŭn mis puntos de vis- 
ta, en la situacion en la que vivimos, con los 
esquemas de pensamiento existentes hoy entre 
los trabajadores, es una verdadera utopia. Ya 
sabeis que, aparte de esos adelantos modernos, 
estamos totalmente estancados en lo de las 
relaciones humanas. La vida colectiva esta fuera, 
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socion, kaj tia edukeco ne rilatas al superaj stu- 
doj; tiu kulturo rilatas al io plej grave inter la 
homo, nome, la homa kaj sincera kunvivado. Kaj 
tio ankoraŭ ne ekzistas, eĉ pli grave: konstante 
nia kunvivado malboniĝas, ĉar kiel dirite, ni ne 
havas idealojn por la estonteco. Ni ne havas eĉ 
esperojn por niaj propraj filoj, ĉar ni ne scias kio 
estos estonte pri niaj filoj, pri iliaj vivoj. Ni 
troviĝas en la pinto de tiu monto, kie nur estas du 
vojoj, aŭ ni akceptas la socian kaj kolektivan kun- 
vivadon en harmonio kaj relativa egaleco, aŭ ni 
elektos la vojon de la individua lukto. Aŭ ni 
sentas nin unu plia en la socio, aŭ ni piedpremos 
ĉiun ajn por sukcesi.
Meze de tiaj cirkonstancoj en kiuj nuntempe trov- 
iĝas nia socio, enestas ankaŭ la Esperanta Mov- 
ado. Ni ne povas eliri el tiu medio subite kaj laŭ 
propra volo. Tamen ni estas devigataj agadi por 
ke estonte nia kunvivado estu pli bona. Nia kon- 
tribuo al la socio povas esti granda se ni kapablos 
solvi la lingvan problemon, ĉar ni ne devas for- 
gesi ke la lingva problemo estas, tute kaj simple, 
socia fenomeno.
Ĝis nun, ni vidis la neceson lernigi Esperanton al 
la alta socia klaso, al la intelektularo, kaj la fakto 
ke, sen plena kontribuo de la laboristaro, kiel ĉe- 
fa motoro de nia socio, niaj eblecoj sukcesigi nian 
idealon estas preskaŭ nulaj. Tamen ni devas pre- 
zenti la aferon de alia vidpunkto. Ĉu al la laboris- 
taro interesas la ekzistado de la internacia lingvo? 
Estas evidente ke, se ni farus tiun demandon al iu 
ajn laboristo, li ne scios kion respondi. Unue, 
plejparto el la laboristaro scias nenion pri la ek- 
zistado de Esperanto. Tamen mi estas konvinkita 
ke post la koncerna klarigo, ĉiu laboristo estus 
favora al ni. Kaj vi konsideru, karaj gesam- 
ideanoj, ke tio ne okazas ĉe la homoj kun alt- 
gradaj studoj kaj kontentiga vivnivelo, ĉar granda 
parto el ĉi tiuj konsideras nin kiel revuloj, ĉar por 
ili jam sufiĉas la angla lingvo. Do, jen denove 
alia apogopunkto pri la neceso agadi en la labor- 
istaj vicoj. La laboristaro bezonas la internacian 
lingvon. La laboraj rilatoj jam preskaŭ ne havas 
limojn, kaj kun ĉi tiu konvulsio ekzistanta en la 
internacia vivo, ĉu ekonomia, ĉu labora, la 
laboristaro restas for de la evoluo de nia vivo je 
internacia nivelo. Tion facile oni povas konstati, 
la lernado de lingvoj estas unu el la studoj plej 
bone akceptata de nia junularo. La laboristaro 
bezonas internacian lingvon ĉar ĝi havas la urĝan 
neceson komunikiĝi kun siaj samklasanoj en la 
tuta mondo. La laboristaro ne povas resti en- 
fermita en sia lingva cirklo de laboro. La labor- 

cada cual vive segŭn sus propios intereses. La 
mente humana aŭn piensa segŭn los esquemas 
de la epoca tribal. El Esperanto es una tarea 
colectiva. El Esperanto necesita una sociedad 
educada, y tal educaci on no se refiere a estudios 
superiores; esa cultura se refiere a algo mas im- 
portante entre los hombres: la convivencia huma- 
na y sincera. Y eso aŭn no existe, al contrario: 
constantemente empeora nuestra convivencia, 
pues como queda dicho, no tenemos ideales para 
el futuro. No tenemos ni aŭn esperanzas para 
nuestros hijos, ya que no sabemos que sera de 
ellos y sus vidas en el futuro. Nos encontramos 
en la cima de un monte, desde donde hay solo 
dos caminos, o aceptamos la convivencia social 
y colectiva en armonia y relativa igualdad, o 
elegimos el camino de la lucha individual. O nos 
consideramos cada uno como uno mas en la so- 
ciedad, opisaremos acualquiera para tenerexito. 
En medio de tales circunstancias en las que hoy 
nos encontramos, se halta tambien el Mov. Espe- 
rantista. No podemos salir de este medio sŭbita- 
mente y por propia voluntad. Sin embargo esta- 
mos obligados a actuar para que en el futuro 
nuestra convivencia sea mejor. Nuestra contribu- 
cion a la sociedad sera grande si somos capaces 
de resolver el problema lingŭistico, pues no debe- 
mos olvidar que el este problema es, total y sim- 
plemente, un fenomeno social.
Hasta ahora vimos la necesidad de ensenar el 
Esperanto a la clase social alta, a los intelectua- 
les, y de hecho, sin una plena contribuci on de los 
trabajadores, como principal motor de nuestra so- 
ciedad, nuestras posibilidades de hacer triunfar 
nuestro ideal son casi nulas. Sin embargo debe- 
mos presentar el asunto desde otro punto de vis- 
ta. iAcaso a la clase obrera Ie interesa la exis- 
tencia de la lengua internacional? Seguro que si 
hiciesemos esta pregunta a cualquier trabajador, 
el no sabria que responder. En primer lugar, la 
mayori'a de los trabajadores no sabe nada acerca 
de la existencia del Esperanto. Pero estoy con- 
vencido de que tras la correspondiente aclara- 
cion, todo trabajador nos seria favorable. Y fijaos, 
queridos colegas, que eso no ocurre con los 
hombres de altos estudios y un nivel de vida sa- 
tisfactorio, pues gran parte de estos nos conside- 
ra como sonadores, ya que para ellos ya es sufi- 
ciente el ingles. Por tanto, he ahi otra razon 
insistiendo sobre la necesidad de actuar en las 
esferas laborales. El proletariado necesita la 
lengua internacional. Las relaciones de trabajo ya 
casi no tienen limites, y con estas convulsiones 
existentes en la vida internacional, asi en la eco- 
nomica como en la laboral, los trabajadores que- 
dan fuera de la evolucion de nuestra vida a nivel 
internacional. Esto se puede constatar facilmente; 
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isto bezonas scii, kio okazas en aliaj partoj de la 
mondo. Aliflanke la laboristo ne povas akcepti, 
kiel bonaj, la diversajn informojn kiujn dissendas 
la internaciaj presagentejoj, kiuj ĉiam kondiĉas la 
novaĵojn aŭ informojn al siaj propraj interesoj, 
kiuj ne estas aliaj ol ties de la kapitalo, al kiu ili 
mem apartenas. Do, iom post iom, nepre oni de- 
vas konstati ke la laboristaro restas izolita; ke la 
plej grava tavolo de nia socio ne havas taŭgan 
sistemon de komunikado. La entreprenoj inter si 
havas multajn kaj diversajn rimedojn por inter- 
komunikiĝo. La grandaj agentejoj de la borso, 
frue ĉiumatene, kaj je internacia nivelo, kunligas 
la diversajn organizojn kaj informas ĉiujn siajn 
kolegojn pri la nova situacio. Ekzistas la tele- 
faksoj, per kiuj la entreprenoj tuj sin reciproke 
informas. Hodiaŭ alvenas al Hispanujo telefaksoj 
el Japanujo, en la japana lingvo, kiujn nur 
komprenas la japanaj estroj de la entreprenoj. La 
laboristaro ne scias tion, kio okazas en alia 
laborejo situita tre malproksime. La komunikiloj 
hodiaŭ troviĝas en la manoj de la ĉiopova 
entreprenoj, aŭ monopoloj, kiuj manipulas la 
informadon laŭ siaj propraj interesoj. Malgraŭ 
ĉiuj eblecoj de interkomunikado, la gelaboristoj 
restadas en la samaj kondiĉoj ol ĉiam. Daŭre la 
laboristoj devas akcepti la informojn ne ellabor- 
itajn en sia medio.
Se la mondo evoluas teknike, ankaŭ la laboristaro 
devas partopreni en tiu progreso. La ekonomio 
ŝanĝiĝis. Je internacia nivelo naskiĝis novaj or- 
ganizoj, kiuj kontrolas la ekonomian vivon en ĉiu 
ajn lando. La grandaj monopoloj, kun ampleksa 
reto en ĉiuj landoj, tre ofte fariĝas la veraj 
regantoj de la mondo. Tiuj transnaciaj entre- 
prenoj, kiuj kontrolas milojn kaj milojn da labor- 
istoj, estas la veraj mastroj de la tuta laboristaro; 
ofte la regantoj estas senpovaj. Antaŭ tiu situacio, 
laboristoj de sama entrepreno ne scias, kio okazas 
al siaj kamaradoj, kiuj troviĝas en alia lando. Of- 
te kiam laboristoj strikas en iu lando, la entre- 
preno uzas aliajn laboristojn en alia lando, por 
produkti tion, kion ne faras la strikantoj. Estas 
evidenta, ke la laboristaro devos organiziĝi, ne 
laŭ enlandaj leĝoj, sed ankaŭ laŭ la amplekso de 
la entrepreno. Antaŭ tiu situacio ne estas facila la 
interkomunikado. La lingvo bremsas la kontakton 
inter la laboristaro. Neniu laboristo povas rekte 
kontakti kamaradojn loĝantajn en fremda lando, 
kies lingvo ne estas konata. Kaj se la laborista 
mondo ne volas resti dividita, pro tio oni bezonas 
lingvon, kiu povos unuigi ĉiujn. Nu, kion fari?, 
kiel organiziĝi? 

el estudio de idiomas es uno de los mejor acepta- 
dos por los jovenes. Los trabajadores necesitan 
una lengua internacional ya que tiene la urgente 
necesidad de comunicarse con sus hermanos de 
clase en la todo el mundo. El proletariado no 
puede quedar encerrado en su circulo lingŭistico 
de trabajo. Necesita saber que ocurre en otras 
partes del mundo. Por otra parte el trabajador no 
puede aceptar, como buena, la informacion que 
difunden la agencias de prensa internacionales, 
que siempre condicionan las novedades o infor- 
maciones a sus propios intereses, que son los 
del capital, al que pertenecen ellos mismos. Asi 
pues, poco a poco, se debe constatar que los tra- 
bajadores quedan aislados; que el principal estra- 
to social no tiene un sistema apropiado de comu- 
nicacion. Las empresas tienen muchos y diversos 
medios para comunicarse entre si. Las grandes 
agencias bursatiles, cada manana, y a nivel inter- 
nacional, conexionan las diversas organizaciones 
e informan a todos sus colegas sobre la nueva 
situacion. Existen telefax, por medio de los cuales 
las empresas se informan unas a otras al instan- 
te. Hoy lieĝan a Espana telefax desde Japon, en 
japones, que son comprendidos solo por los jefes 
japoneses de las empresas. Las trabajadores no 
saben lo que pasa en otro lugar de trabajo situa- 
do muy lejos. Los medios de comunicacion hoy 
se hallan en las manos de la empresas todopo- 
derosas, omonopolios, que manipulan la informa- 
cion segŭn sus propios intereses. A pesar de to- 
das las posibilidades de intercomunicacio' n, los 
trabajadores estan en las mismas condiciones de 
siempre. Constantemente deben aceptar la infor- 
macion que no fue elaborada en su medio.
Si el mundo evoluciona tecnicamente, tambien los 
trabajadores deben participar en ese progreso. La 
economia cambia. A nivel internacional nacieron 
nuevas organizaciones, lque controlan la vida 
econdmica en cualquier pais. Los grandes mono- 
polios, con una amplia red en todos los paises, 
muy a menudo se hacen los verdaderos gobern- 
antes del mundo. Esas empresas transnaciona- 
les, que controlan miles y miles de trabajadores, 
son los verdaderos amos de todos los trabajado- 
res; a menudo los gobernantes carecen de poder. 
Ante esa situacion, trabajadores de la misma 
empresa no saben lo que ocurre a sus camara- 
das de otro pais. A menudo, cuando unos traba- 
jadores hacen huelga en un pais, la empresa usa 
a otros trabajadores en otro pais para producir lo 
que dejar de hacer los huelguistas. Es evidente, 
que los trabajadores deben organizarse, no segŭn 
las leyes del propio pais, sino tambien segŭn la 
amplitud de la empresa. En esta situacion no es 
facil la comunicacion. El idioma impide elcontacto 
entre los trabajadores. Nigŭn trabajador puede 
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Tio ja estas la granda defio por la Esperanto- 
Movado. Kaj tiu estas la tasko de la esperantista 
laborista kaj progresema intelektulo. Ni ne povas 
pasive resti por scii, kio okazos. La povo de la 
kapitalo por submetigi la laboron ne havas limojn, 
kaj samtempe ĝia povo por tion realigi estas ne- 
kalkulebla. La venko de Esperanto ne venos de la 
kapitalismaj vicoj, sed de tiuj laboristaj.
La laboristaro devos havi novan organizan sis- 
temon, pli ampleksan, ĉefe pli internaciecan.
Eble denove ni devos apliki ĉi tie nian sloganon 
Ĉiu kun sia lingvo kaj Esperanto por ĉiuj. Ni 

apliku tiun filozofion ankaŭ ene de Ia laborista 
movado. Jam komenciĝis en nia naskiĝinta nova 
Eŭropo la plendoj komunaj de la laboristaro. 
Estas bedaŭrinde, ke al ĉi tiuj plendoj alvenas 
laboristoj, kiuj grupiĝas laŭ landoj kaj lingvoj de 
ili parolataj. Ĉiu grupo krias laŭ sia propra 
lingvo, kaj aperas la granda konfuzo lingva, la 
surstrata vera unuiĝo ne ekzistas. La laboristoj 
devenantaj el diversaj naciecoj ne povas inter- 
paroli kaj interrilati; ili restas mutaj, oni sin 
rigardas reciproke stulte kaj kvankam en la fundo 
de la koro ekzistas la sama sento kaj deziro, la 
vera reciproka persona interkonsento restas for. 
Ĉiuj kunportas afiŝojn, kiujn la aliaj ne kom- 
prenas. La rezulto estas kompatinda spektaklo, 
kies kulpo nur enestas ĉe la lingva problemo. Kaj 
ni devas alkutimiĝi al tia situacio. La laboristaj 
protestoj kun partopreno de diversnacianoj mult- 
obliĝos. Iuaspekte la mondo fariĝas malgranda, 
sed la homo daŭre restas izolita, kiel en la pas- 
intaj epokoj. La laboristaro ne povas atendi ke 
iam la kapitalismo helpos ĝin; tio estas sperto jam 
malnova. Kaj malgraŭ la granda pasiveco troviĝas 
ankaŭ la kontenteco de la kapitalo, kiu vidas kiel 
propra triumfo la malunuiĝon de la laboristaro 
pro la lingva problemo.
Eble iuj altaj respondeculoj de la sindikatoj sci- 
povas diversajn lingvojn. Sed estas evidente ke en 
grandaj rondoj de sindikatanoj el diversaj landoj 
la lingva ĥaoso estas granda. La proksimaj jaroj 
estos tre malfacilaj por la laboristaro. La inter- 
naciaj ekonomiaj rilatoj povos senlaborigi multajn 
homojn. La komunikado inter la diverslandaj sin- 
dikatoj devos okazi ofte, konstante kaj objektive. 
Tradukado kaj plia tradukado bremsos la eblecon 
tuj interkompreniĝi je internacia nivelo. La es- 
tonta batalo de la laboristaro estas la tekniko; aŭ 
ni kapablos adaptigi la teknikon al la bezonoj de 
la laboristaro aŭ la mondo ŝajnos promenejo de 
irantaj homoj sencele vivantaj. La neceso je Espe- 
ranto en la internaciaj rilatoj de la laboristaro 

contactar directamente con camaradas de otro 
pais cuyo idioma no es conocido. Y si el mundo 
trabajador no quiere permanecer dividido, necesi- 
ta una lengua que una a todos. Por tanto, <ŝque 
hacer?, ^como organizace?
Este es, ciertamente, el gran desafio del Mov. 
Esperantista. Y esa es la tarea del intelectual 
trabajador esperantista y progresista. No pode- 
mos quedar inactivos para ver lo que va a pasar. 
El poder del capital sobre el trabajo no tiene li- 
mites. La victoria del Esperanto no vendra de los 
medios capitalistas, sino de los trabajadores.
El proletariado debe poseer un nuevo sistema 
organizativo, mas amplio, mas internaciona!. 
Quiza debamos aplicar de nuevo nuestro eslogan 
Cada cual con su idioma y el Esperanto para 
todos. Apliquemos esta filosofia tambien en el 
movimiento laboral. Ya comenzaron en nuestra 
nueva Europa las quejas comunes de los traba- 
jadores. Es lamentable, que a estas manifesta- 
ciones lieĝan trabajadores, los cuales se agrupan 
segŭn los paises y los idiomas que hablan. Cada 
grupo grifa segŭn su propio idioma, y aparece la 
gran confusion linguistica, no existe verdadera 
union en la calle. Los trabajadores llegados de 
diversas nacionalidades no pueden hablarse, se 
quedan mudos, se miran unos a otros tontamente 
y aunque en el fondo de sus corazones existe el 
mismo sentimiento y deseo, el verdadero acuerdo 
reciproco y personal queda fuera. Todos portan 
pancadas, que los demas no comprenden. El re- 
sultado es un espectaculo digno de lastima, del 
cual es culpable el problema lingŭ [stico. Y debe- 
mos acostumbrarnos atai situacion. La quejas de 
los trabajadores de diversas nacionalidades se 
multiplicara n. En algunos aspectos el mundo se 
hace pequeno, pero el hombre sigue estando ais- 
lado, igual que en epocas pasadas. Los trabaja- 
dores no pueden esperar que alguna vez el capi- 
talismo los ayude; esto es ya una vieja experien- 
cia. Y a pesar de la gran pasividad se encuentra 
tambien la satisfacion del capital, que ve como un 
triunfo propio la desunion de los trabajadores por 
el problema ling ŭistico.
Quiza algunos lideres de los sindicatos dominan 
varias lenguas. Pero en grandes encuentros de 
sindicalistas de diversos paises el caos ling ŭistico 
es grande. Los prĉximos anos seran muy dificiles 
para los trabajadores. Las relaciones economicas 
internacionales podran dejar sin trabajo a muchos 
hombres. La comunicacid n entre los sindicalistas 
de diferentes paises deberan tener lugar de forma 
frecuente, constante y objetiva. La comprensi on 
a nivel internaciona! sera entorpecida por traduc- 
cciones y mas traducciones. La batalla futura del 
proletariado es la tecnica; o somos capaces de 
adaptar la tecnica a las necesidades de los traba- 
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estas urĝa, tre urĝa.
Fronte al la enorma povo de Ia kapitalisma gazet- 
aro, ĉiam liverante la informadon laŭ la intereso 
de tiu klaso, devas stariĝi la propra, sincera kaj 
objektiva informado de la laboristaj fortoj, kaj tial 
ke ni ne povas aperigi informojn en centoj da 
lingvoj, nek decas diskriminacii la lingvojn 
uzatajn de malmultaj kamaradoj, la nura solvo 
estas la adoptado de Esperanto por la internaciaj 
rilatoj, almenaŭ je sindikata nivelo.
Prezentiĝas alia problemo je ekonomia vidpunkto 
por oficiala akcepto de Esperanto kiel labora 
lingvo. Hodiaŭ oni elspezas milionojn kaj 
milionojn da pesetoj, pro la tradukado, en la 
presado de oficialaj dokumentoj en la grandaj 
internaciaj institucioj. Tiun elspezadon devas pagi 
la popolo, do la laboristaro, kiu estas tiu kiu ĉion 
produktas. La laboristaro konscianta pri tiu 
diboĉa elspezo devas apliki rimedon. La sola 
taŭga rimedo estas la uzado de Esperanto kiel 
oficiala lingvo. La tradukado en aliajn lingvojn 
devas resti al la deziroj de la propraj landaj 
registaroj.
Mi supozas, ke iuj el vi jam pensis: kia laboristo 
estas ĉi tiu Serrano, kiu pledas por la malaperigo 
de multaj laborpostenoj? Karaj geamikoj, ĉiuj vi 
sendube jam scias ke neniu konscia laboristo celas 
senlaborigi sian kamaradon. Kompreneble oni 
bezonos malpli da homoj laborantaj en tiuj 
senprofitaj taskoj. La monon ŝparitan en tiu 
tereno oni povus dediĉi al aliaj aspektoj de nia 
socio, ekzemple satigi tiujn milionojn kaj 
milionojn da kamaradoj, kiuj mortas en Afriko, 
Sudameriko kaj en multaj aliaj landoj en la 
mondo. Aliflanke, ne estas necese adopti la 
teruran formulon de maldungado; oni devas juste 
disdoni la laboron kaj ankaŭ juste disdoni la 
renton de tiu laboro. Ĉar malsame ol la kapital- 
ismo, nia laborista celo estas distribui kiel eble 
plej juste kaj egalrajte por ĉiu homo la ekono- 
miajn rentojn de la laboro. Tio ĉi ja estas la 
granda diferenco. Do tiusence ludos gravan rolon, 
ankaŭ ekonomia, Esperanto; kaj ni, la laboristoj, 
devas troviĝi ĉiam en la pinto de la justeco kaj de 
la interhoma kunvivado, eĉ se fremdaj fortoj al 
nia celo malhelpas nian agadon.
La terura elspezado de la t.n. nova Eŭropo estas 
unu el la plej grandaj baroj. La lingva problemo 
en ties institucioj elspezigas milionojn kaj 
milionojn da pesetojn. La laboristaro havas antaŭ 
si ĉi tiun gravan defion.
Ni devas konstati ankaŭ tion ke la lernado de 
lingvoj, laŭ nia nuna sistemo, estas diskriminacia 

jadores o el mundo parecera un desfile de hom- 
bres que pasan por la vida sin un objetivo que 
cumplir. La necesidad del Esperanto en las rela- 
ciones internacionales de los trabajadores es 
urgente, muy urgente.
Contra el enorme poder del prensa capitalista, 
siempre suministrando la informacion segŭn los 
intereses de esa clase, se debe establecer la 
propia, sincera y objetiva informacion de los 
fuerzas obreras, y ya que no podemos hacer apa- 
recer informaciones en cientos de idiomas, ni es 
licita discriminar las lenguas usadas por minorfas 
de camaradas, la unica solucion es la adoption 
del Esperanto para las relaciones internacionales, 
al menos a nivel sindical.
Se presenta otro problema desde el punto de vis- 
ta economico para la aceptaciĉn oficial del Espe- 
ranto como lengua laboral. Hoy se gastan mu- 
chos millones en la traduction, en la impresion de 
documentos oficiales en las grandes instituciones 
internacionales. Ese gasto debe ser pagado por 
el pueblo, o sea por los trabajadores, que son los 
que producen todo. Los trabajadores conscientes 
de este gasto deben poner remedio. El unico re- 
medio apropiado es el uso del Esperanto como 
idioma oficial. La traduction a otras lenguas debe 
ser decisi on de los propios gobiernos nacionales. 
Supongo que algunos pensareis: pero, <j,que clase 
de trabajador es este Serrano, que se pronuncia 
por la desaparici n de muchos puestos de traba- 
jo? Queridos amigos, todos vosotros sabeis que 
ningŭn trabajador consciente procura dejar sin 
trabajo a sus camaradas. Por supuesto, se preci- 
saran menos hombres trabajando en esas tareas 
sin provecho. El dinero ahorrado en ese terreno 
se puede dedicar a otras necesidades de nuestra 
sociedad, como saciar a tantos millones de per- 
sonas que mueren Africa, Sudamerica y en mu- 
chos otros lugares en la mundo. Por otra parte, 
no es necesario adoptar la terrible formula del pa- 
ro; se debe distribuir justamente tanto el trabajo 
como las rentas del trabajo. Pues al contrario que 
el capitalismo, nuestra meta proletaria es distri- 
buir de la manera mas justa e igualitaria posible, 
a todos los hombres, las rentas del trabajo. Esta 
es la gran diferencia. Por tanto, el Esperanto 
jugara un gran papel tambien economico, y noso- 
tros, los trabajadores, debemos estar siempre en 
la cima de la justicia y de la solidaridad humana, 
incluso si fuerzas ajenas a nuestro objetivo nos 
estorban en nuestra actividad.
El terrible gasto de la llamada "Nueva Europa" es 
una de las mas grandes barreras. El problema lin- 
gŭistico en las instituciones hace gastar muchos 
millones. Lostrabajadores estan ante ese desafio. 
Debemos constatar tambien que la ensenanza de 
idiomas por el sistema actual, es discriminatorio 
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por la laboristaro. Unue, la studado en Univer- 
sitato fariĝas tute necesa por atingi la koncernajn 
rajtigajn dokumentojn, kiuj ebligos plej favorajn 
vivkondicoj n. Tio evidente ne estas atingebla por 
la laboristaj familioj. Laboristo ne povas sendi 
siajn filojn al la Universitato kaj samtempe pagi 
la kromajn elspezojn. Aparte restas la kroma 
neceso je perfektigo de la lingva lernado, prefere 
per translokiĝo al fremda lando, kie tiu lingvo 
estas parolata. Jes, oni povas plenumi tiun 
translokiĝon se oni akceptas labori tie kiel 
servistino aŭ kelnero... Vere, la lernado de 
fremda de lingvo, kaj cetere de ĉiu ajn supera 
studo, ne estas facile atingebla por ĉiu ajn civit- 
ano. Tiusence estas evidente ke la oficialigo de 
Esperanto alportos kontentigan solvon al ĉi tiu 
problemo.
Nu, restu tute klare ke la lernado de Esperanto 
fare de la laborista klaso fariĝas urĝa kaj necesa. 
Kaj restu klare ankaŭ tio ke sen la akceptado de 
Esperanto fare de la laboristaro neniam ni atingos 
nian celon. La granda defio por ni restas je tio 
kiamaniere penetri en tiun amason da homoj kiuj 
ĝenerale pensas pri aliaj aferoj, kiuj plej rekte 
maltrakviligas ilin. Ne estas facile paroli al 
senlaborulo pri Esperanto. Kion ni povos doni, al 
almenaŭ promesi, al li? Ĉiam la laboristo havis 
multajn kaj gravajn problemojn por atingi kon- 
tentigan vivon. Sed hodiaŭ la problemoj pli- 
grandiĝas. Neniu scias kion okazos estonte. En 
tiaj kondiĉoj, en tiaj cirkonstancoj, iri al la 
laboristoj kun la Esperanta afero, ŝajnas io for de 
la realo. Uzi Ia sindikatojn estas alia rimedo. Sed, 
jen la sindikatoj apenaŭ povas daŭrigi sian agadon 
pro manko de aliĝintoj. Mi intencis okazigi kur- 
son ĉe sindikatejo. Post kontentiga informado sin 
registris por la kurso tri personoj, sed la tago de 
la komenciĝo neniu prezentiĝis. Kaj mi ĝis nun 
ne kuraĝis tion ripeti. Samon mi povas diri pri du 
progresemaj politikaj partioj, en la sidejoj de 
ambaŭ mi fiaskis. Sendube mi devos reveni kun 
novaj proponoj. Ekzistas sindikato, kiu en sia 
statuto havas regulon kiu konsilas al siaj membroj 
Ia lernadon de Esperanto por plej bona inter- 
kompreno inter la diverslandaj kamaradoj. Sed 
verŝajne ke la atento al tiu regulo estas sensignifa. 
Mi devos konkludi dirante, denove, ke la estont- 
eco de la Esperanto-Movado restados en la decido 
de la laborista klaso, kiu kun la progresema in- 
telektularo povos alporti al la mondo, ne nur la 
solvon de la lingva problemo, sed de multaj aliaj 
problemoj, kio alportos plejan feliĉon al la 
homaro. 

para los trabajadores. Primero, el estudio en la 
Universidad resulta imprescindible paraconseguir 
los titulos necesarios, que posibilitaran las mas 
favorable condiciones de vida. Eso evidentemen- 
te no esta al alcance de las familias trabajadoras. 
Un trabajador no puede enviar a sus hijos a la 
Universidad y hacer frante ademas a los otros 
gastos. Ademas esta la necesidad de perfeccionar 
el estudio de la lengua extranjera, preferiblemen- 
te viviendo algŭn tiempo en el pais donde se ha- 
bla tal lengua. Si, se puede efectuar este traslado 
si se acepta trabajar alli' como sirviente o camare- 
ro... Verdaderamente, el estudio de un idioma ex- 
tranjero, y de cualquier carrera superior, no esta 
al alcance de cualquier ciudadano. En este senti- 
do es evidente que la oficializaci on del Esperanto 
seria una solucion satisfactoria a este problema. 
Bueno, quede totalmente claro que el estudio del 
Esperanto por la clase obrera se hace urgente y 
necesario. Y quede claro tambien que sin la acep- 
tacion del Esperanto por los trabajadores nunca 
alcanzaremos nuestro objetivo. El gran desafio 
para nosotros se concreta en la manera como pe- 
netrar en esa masa humana que generalmente 
piensa en otros asuntos que les preocupan mas 
directamente. No es facil hablarle a un parado so- 
bre el Esperanto. i,que le prodremos dar, o al me- 
nos prometer, a tal persona? Los trabajadores 
siempre tuvieron muchos y graves problemas pa- 
ra conseguir un nivel de vida satisfactorio. Pero 
hoy los problemas aumentan. Nadie sabe lo que 
ocurrira en el futuro. En esas condiciones, en ta- 
les circunstancias, ir a los trabajadores con la el 
asunto del Esperanto parece salirse de la reali- 
dad. Usar a los sindicatos es otro remedio. Pero 
resulta que estos apenas pueden proseguir su ac- 
tividad por falta de afiliados. Yo intente impartir un 
curso en los locales de un sindicato. Tras haberlo 
anunciado ampliamente, se inscribieron para el 
curso tres personas, pero el dia del comienzo na- 
die se presento. Y yo hasta ahora no me atrevi a 
repetir la experiencia. Lo mismo puedo decir so- 
bre dos partidos politicos progresistas: fracase en 
los locales de ambos. Seguramente debere volver 
con nuevas propuestas. Existe un sindicato que 
en sus estatutos tiene una norma que aconseja 
a sus miembros el estudio del Esperanto para la 
mejor comprensio' n entre los camaradas de diver- 
sos paises. Pero verosimilmente la atendon a esa 
norma es insignificante.
Debo concluir diciendo, de nuevo, que el futuro 
del Movimiento Esperantista dependera de la de- 
cisidn de la clase obrera, la cual junto con la 
intelectualidad progresista podra traer al mundo, 
no solo la solucion del problema lingŭistico, sino 
de muchos otros problemas, lo que acarreara la 
mayor felicidad para la humanidad.
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Ho Sinjoro, faru el mi ilon de paco. 
Kie estas malamo, zorgu ke mi al- 

portu la Amon.
Kie estas ofendo, ke mi alportu ia 

Pardonon.
Kie estas malkonsento, ke mi alpor- 

tu la Unuecon.
Kie estas eraro, ke mi alportu la 

Veron.
Kie estas dubo, ke mi alportu la Fi- 

don.
Kie estas malespero, ke nii alportu 

la Esperon.
Kie estas mallumo, ke mi alportu vi- 

an Lumon.
Kie estas malĝojo, ke mi alportu ia 

Ĝojon.
Ho Majstro, zorgu ke mi klopodu 

tiom:
por esti konsolata, kiom por con soli, 
por esti komprenata, kiom por kom- 

preni,
por esti amata, kiom por ami, 
ĉar donante, oni ricevas, 
forgesante, oni trovas, 
pardonante, oni estas pardonataj, 
mortante, oni reviviĝas al la Eterna 

Vivo.

Sankta Francisko el Asino.

Oli Senor, haced de mi un instrumento de paz. 
Donde hay odio, po nga yo amor.

Donde hay ofensa, po nga perdon.

Donde hay discordia, ponga union.

Donde hay error, ponga verdad.

Donde hay duda, ponga fe.

Donde hay desesperacion, ponga esperanza.

Donde hay tinieblas, ponga vuestra luz.

Donde hay tristeza, ponga yo alegria.

Oli Maestro, que no me emperie tanto

en ser consolado, como en consolar, 
en ser comprendido, como en comprender, 

en ser amado, como en amar;
porque, dando se recibe,
olvidando, se encuentra,
perdonando, se es perdonado, 
muriendo, se resucita a la Vida Eterna.

San Francisco de Asis.
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Sinjoro Mulas kaj la malrapideco de 
lia fotomaŝino

La titolo bone montras al vi, ke estas du protagonistoj, tio estas; 
Sinjoro Mulas (Santiago Mulas) unualoke, kaj la fotomaŝino de 
Sinjoro Mulas dualaoke.
Por la aŭtoro de ĉi tiu komentario, analizo aŭ kio ajn ĝi estus, 
la prezento de Sinjoro Mulas estas tre facila tasko. Jen: S-ro 
Mulas estas esperantisto (vi ne forgesu tion), bona esperantisto 
kaj esperantisto laboranta (ne forgesu ankaŭ ĉi tion). Li jam 
estas mezaĝa, eleganta (lia laboro estis vendi kostumojn, vi 
imagu!), afabla, tre afabla, kaj (eble mi ne devus diri aŭ skribi 
ĉi tion) kiel asertis ĉeestantino al la Kongreso: S-ro Mulas, 
kiam li estis proksimume 20-jara li aspektis simile al Robert 
Redford. Nu, tiuj estas la trajtoj de nia amiko Mulas (posedanto 
de Ia fama fotomaŝino).
Ne, ne demandu al mi ĉu li estas riĉa aŭ ne, mi tion ne scias; 
mi povas diri al vi nur tion ke se la inteligenteco estus mono, 
S-ro Mulas sendube estus riĉega. Kaj per tio sufiĉas pri S-ro 
Mulas!.
La fotomaŝino de S-ro Mulas estas alia afero, ne facile priskrib- 
ebla, kaj ankaŭ ne estas facile raporti pri ĝi. Do mi de nun pe- 
tas al vi pardonon, se mi ne kapablos ĝuste pritrakti la menci- 
itan aparaton. Nu, laŭaspekte ĝi, tiu fotilo, estas simila al ĉiu 
ajn alia. Mi rigardis ĝin kaj mi taksis la fotomaŝinon tute nor- 
mala. Ankaŭ ĝia manipulado estas identa al ties de ĉiu ajn sam- 
cela maŝino. S-ro Mulas sin metas fronte al la fotografotaj per- 

sonoj kaj diras: atentu!, atentu!... kaj se necese li ordonas: metu 
vin pli proksimaj unuj al la aliaj!... nu, tion kion oni kutime di- 
ras en tiaj okazoj, kiam la fotanto estas preta puŝi la koncernan 
butonon aŭ meĥanismon. S-ro Mulas diras finite!, la fotitaj per- 

sonoj moviĝas, ĉiuj ridetas, kaj senescepte ĉiuj diras: dankon!, 
dankon!.
Tamen mi tuj konstatis ke Sinjoro Mulas en tiu momento mon- 
tras specialan rideton, Kial? Tiu rideto tuj suspektigas al mi ke 
ion kaŝas al ni S-ro Mulas. Kaj tiam estas kiam komenciĝas la 
mistero de la fotomaŝino de S-ro Mulas. Kaj la mistero konsis- 
tas en tio ke la filmo devas resti en la kamero eble dum du jaroj 
aŭ pli. Kial?, kompreneble, vi rajtas fari tiun demandon; kial?, 
ankaŭ mi demandas. Sed, karaj geamikoj, mi ne povas respondi 
tiun demandon. Mi nur scias ke kiam, post kelkaj monatoj, mi 
demandas al S-ro Mulas (li estas amiko mia) pri la iam farita 

fotografaĵo, li respondas al mi: ankoraŭ ĝi troviĝas en la ka- 
mero de la fotomaŝino. Mi demandas al li: sed, ĉu tiom da tem- 
po estas necesa?, kaj S-ro Mulas tre eduke respondas al mi: 
jes!, jes!, amiko Serrano.
Nu, jen la atendado, longa atendado, dum monatoj kaj eĉ dum 

jaroj. Fine iam, Sinjoro Mulas diras: jen, la fotaj oj estas pre- 
taj!; mi krias: Haleluja!, Haleluja!-, en aliaj okazoj mi diras: 
vivu!, vivu!. Sinjoro Mulas kun la plej granda eduko liveras al 
mi la fotografaĵojn, kaj postulas al mi neniun pagon. Do, restu 
klare, ke se la maŝino de S-ro Mulas laboras tre malrapide, kun 
granda prokrasto, li postulas neniun pagon. Ankaŭ tio ĉi lasta 
estas laŭdinda.
Poste, kiam mi prezentas la fotojn al miaj familianoj kaj ami- 

koj, ĉiuj reagas dirante: Ĉi tiu ne estas vi!. Iuj aldonas sekve: 
jes!, tiu estas vi, kiam tiel vi aspektis pasintatempe, eble antaŭ 
dek jaroj... Kaj jen mi klaringante al tiuj personoj la aferon de 
la stranga fotografiado de la fotomaŝino de S-ro Mulas. Ĉiuj ri- 

degas, ĉiuj mokas min, kaj mi fakte ne scias kion fari nek kion 
diri. Ofte mi sentas min tre sentimentala kaj komencas memori 
pri tiuj pasintaj tempoj kiam Sinjoro Mulas, pere de sia mirakla 
fotomaŝino, registris min pli juna.

Luis Serrano Perez

El Senor Mulas y la lentitud de 
su maquina fotografica

El titulo claramente indica que se trata de dos protagonistas, 
es decir; el Sr. Mulas (Santiago Mulas) en primer lugar, y la 
mŭquina fotografica del Sr. Mulas en segundo lugar.
Para el autor de este comentario, analisis o lo que sea, la 
presentaci 6n del Sefior Mulas es una tarea muy fŭcil. Hela 
aqul: El Sr. Mulas es esperantista (no se olvide esto), buen es- 
perantista, y esperantista trabajador (tampoco se olvide esto). 
El ya es de edad madura, elegante (su trabajo era vender tra- 
jes, jimaginaosl), afable, muy afable, y (quiza no debiera decir 
esto) como aseguro' una participante en un congreso: el Sr. 
Mulas, cuando tenia aproximadamente 20 aĥos se parcela a 
Robert Redford. Bueno, estos son los rasgos de nuestro ami- 
go Mulas (el duefio de la famosa mŭquina fotografica).
No, no me pregunteis si es rico o no, yo eso no lo se; yo solo 
puedo deciros lo siguiente: si la inteligencia fuese dinero, el 
Seŭor Mulas sin duda serta riqufsimo. Y con esto basta acerca 
del Sr. Mulas.
La mŭquina fotografica del Sr. Mulas es otra canci 6n, cuya mŭ- 
sica no es fŭcil de tocar, y tampoco es fŭcil referirse a ella. Por 
tanto, yo os pido desde ahora perddn, si no soy capaz de tra- 
tar hŭbilmente el mencionado aparato. Pues bien, en lo que se 
refiere al aspecto, ese instrumento es similar a cualquier otro 
de este tipo. Yo lo mir6 y me parecid que una cŭmara fotografi- 
ca totalmente normal. Tambiĉn su manipulacion es idĉntica a 
la de todas las mŭquinas fotogrdficas. El Sr. Mulas se coloca 
frente a las personas que van a ser fotografiadas y dice: /aten- 
ci6nl, /atendon!... y si es necesario ariade: jponeos mŝs jun- 
tosl... bueno, lo que se suele decir en tales casos, cuando el 
fotĉgrafo esta preparado para pulsar el correspondiente boton 
o mecanismo. El Sr. Mulas dice: jya estŭl, las personas foto- 
grafiadas se mueven, todos sonrfen, y todos sin excepcion di- 
cen: /gracias!, /gracias!.
Sin embargo yo me fijĜ que en ese momento el Senor Mulas 
exhibe una sonrisa especial, ^Por quĉ?. Esa sonrisa al punto 
me hace sospechar que algo nos oculta el Sr. Mulas. Y enton- 
ces es cuando comienza el misterio de la mŭquina fotografica 
del Sr. Mulas. Y el misterio consiste en que la pellcula debe 
quedar en la camara posiblemente durante dos anos o mŭs. 
iPor qu6?, por supuesto, teneis todo el derecho a hacer esa 
pregunta; iPor que?, tambi6n yo me hago esa pregunta. Pero, 
queridos amigos, yo no puedo contestarla. Yo s6lo s6 que 
cuando, despu6s de algunos meses, Ie pregunto al Sr. Mulas 
(61 es amigo mio) acerca de las fotos hechas, ĉi me contesta: 
aŭn se encuentran en la cŝmara fografica. Yo Ie pregunto: 
pero, ies necesario tanto tiempo?, y el Sr. Mulas muy educa- 
damente me responde: /si!, /si!, amigo Serrano.
Bueno, a esperar, a esperar largamente, durante meses e in- 
cluso anos. Por fin, un dla el Sefior Mulas dice: ya estŭ, las fo- 
tos estŭn preparadas!', yo grito: /Aleluja!, /Aleluja!', en otras 
ocasiones digo: /viva!, /viva!. El Seĥor Mulas con la mayor 
educadon me entrega las fotografas, y no pide ningŭn pago 
por ellas. Por tanto, que quede claro, que si la mŭquina foto- 
grŭfica del Sr. Mulas va muy lentamente, con gran retraso, 61 
no pide ningŭn pago. Tambiĉn esto es muy digno de alabanza. 
Despuĉs, cuando yo presento las fotos a mis familiares y 
amigos, todos reaccionan diciendo: /Este no eres tŭ!. Algunos 
afiaden a continuaciĉn: bueno... /sli, eres tŭ, cuando tenfas 
este aspecto en el pasado, posiblemente hace diez anos... Y 
entonces debo explicarles el asunto de la extrafia manera de 
trabajar de la m6quina fotografica del Sr. Mulas. Todos se rlen, 
todos se budan de mi, y en realidad yo no s6 qu6 hacer ni que 
decir. A menudo me pongo muy sentimenta! y empiezo a re- 
cordar aquellos tiempos pasados cuando el Senor Mulas, con 
su milagrosa camara fotografica, me registrd meis joven.

Luis Serrano Pĉrez
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Interesa vojaĝaventuro enlande de 
Hispanio kaj en Maroko

Interesante viaje por Espana y 
Marruecos

de la 30-a de aprilo al la 22-a de majo de 1993 del 30 de abril al 22 de mayo de 1993

Ĉijare mi ĝuis la okazon esplori partojn de enlanda Hispa- 
nio kaj de Maroko. Ĉar la landoj tute malsimilas, la rakon- 

to dueriĝos.
Hispanio, situanta en la ekstrema sudokcidento de Eŭropo, 
okupas la plej grandan parton de la Ibera Duoninsulo, ĉir- 
kaŭita de Mediteraneo, Atlantiko kaj la Biskaja Golfo. 
Ankaŭ la insularoj Balearoj kaj Kanarioj apartenas al 
Hispanio. La tuto kovras 504.782 Km2 areon. La nombro 
da loĝantoj ĉirkaŭas 40 milionojn. Aldonigas ĉiujare 25 
milionoj da turistoj. Ili serĉas ĉefe la sunajn marbordojn. 
Tamen pli alloga kaj plurflanka estas la ena lando, kie ĉiu 
regiono havas sian proprecon. Krom la kastilia lingvo oni 
parolas ankaŭ romanajn lingvojn, precipe la katalunan kaj 
la galegan. En Vaskio oni parolas la vaskan, unu el la plej 
antikvaj lingvoj en Eŭropo. Ĉefe regas mediteranea klimato, 

mezaj temperaturoj: en januaro 5°, en julio 24°, nur la nord- 
okcidenta regiono estas malpli varma.

Diversaj mineraloj troviĝas en la grundo. La plej grava 
eksportproduktoj eslas: maŝinoj, aŭtomobiloj, kemiaj kaj 
petrokemiaj produktoj, ŝtalo, minaĵoj, citrus-fruktoj, 
olivoleo, legomoj, vino kaj fiŝkonservajoj. La turismo 
havas grandan influon. Ne nur ekonomie, precipe la junuloj 

estas apertaj antaŭ novaj ideoj kaj demokratio.
Hispanio estas multflanka kaj varia lando. La klimato, la 
naturo kaj kulturaj karakterizajoj signife diferencas inter la 
provincoj. La riĉaj, antikvaj kulturtradicioj respondecas por 
la unikaj festoj, kiuj ĉiujare okazas en la vilaĝoj kaj urboj. 
Pli ol 200 el ili oni rigardas kiel turisme gravaj, kaj kelkaj 

estas eĉ mondfamaj.
Koncerne la nacian industrion: la tradiciaj manlaboraĵoj 
estas influe allogaj por la turistoj. Kie venas turistoj, oni 
trovas budojn provizitaj per produktoj el ledo, ŝtofoj, 
ornamartaĵoj, keramikajoj, vitraj varoj, ŝuoj, lignaj 
skulptajoj kaj mebloj, tapiŝoj kaj tipaj forĝo-feraj artikloj. 
En la totala areo 1226 Km2 estas destinataj kiel natur- 

rezervejoj. Kvin grandaj naciaj parkoj troviĝas dise en la 
lando, kaj kvar rezervejoj protektiĝas sur la insuloj. En la 
parkoj konserviĝas ekosistemoj, estantaj idealaj pasejoj por 
migraj birdoj voje al suda Afriko, kiel ankaŭ travintrejoj 
por aliaj birdospecioj venantaj el norda Europo. Krome 
vivas tie pli ol 200 birdospecoj, plantoj, floroj kaj bestoj, 
kiujn minacas ekstermado, inter kiuj aglo, pirenea ĉamo kaj 
granda lacerto.
La eksterordinara naturbeleco kaj la avantaĝa geografia kaj 
strategia situo rilate al la cetera Eŭropo kaj Afriko, igis 
Hispanion rekontiĝejon tiel por la orienta kiel por la okci- 
denta mondo. Multaj popoloj, rasoj kaj civilizacioj ĉi tie 

trovis siajn loĝlokojn, kaj postlasis miksaĵon de kulturoj. 
Hispanio sinsekve fariĝis ibera, kelta, greka, fenica, juda, 
romiana, gota kaj fine kristana. Ripete konkerita, sed ankaŭ 
mem grave venkakirinta, la lando sciis kombini kaj konfirmi 
tiujn malsamajn heredaĵojn al la nuna moderna, aktiva 
patrujo.
La loĝantaro, fiera pro sia lando kaj la malnovaj tradicioj, 
definitive elektis por la estonteco, kaj pro tio entuziasme 
apogas la aktivan peradon de Hispanio en la gravaj inter- 
naciaj kunvenoj. Hispanio, ne pli izolita el la cetera mondo, 

En ese ano disfrutŭ la ocasiŭn de esplorar partes del interior 
de Espana y de Marruecos. Ya que ambos paises son total- 
mente diferentes, la narraciŭn es doble.
Espana, situada en el extremo sudoccidental de Europa, ocu- 
pa la mayor parte de la Peninsula Iberica, rodeada por el Me- 
diterrŭneo, Atlantico y el Golfo de Vizcaya. Tambiŭn los ar- 
chipiŭlagos de Baleares y Canarias pertenecen a Espana. El 
total cubre un ŭrea de 504.782 Km2. El nŭmero de habitan- 
tes ronda los 40 millones. Se anaden cada ano 25 millones 
de turistas. Buscan principalmente las costas soleadas. Pero 
mŭs atrayente y variopinto es el interior del pais, donde cada 
regiŭn tiene su cualidad. Ademas de la lengua castellana se 
hablan tambiŭn otras lenguas romances, principalmente la 
catalana y la gallega. En Vascongadas se habla el vascuen- 
ce, una de las lenguas meis ^antiguas de Europa. Domina el 
clima mediteraneo, temperaturas medias: en enero 5°, en 
julio 24°, sŭlo la regiŭn noroeste es menos caliente.

Se encuentran diversos minerales en el terreno. Los pro- 
ductos de exportaciŭn mŭs importantes son: mŭquinas, au- 
tomŭviles, productos qufmicos y petroqufmicos, acero, mine- 
rales, cltricos, aceite de oliva, legumbres, vino y conservas 
de pescado. El turismo tiene una gran influencia. No sŭlo 
econŭmicamente, principalmente los jŭvenes son aperturis- 
tas ante las nuevas ideas y la democracia.
Espana es un pais variopinto y diverso. El clima, la naturale- 
za y las caracteristicas culturales se diferencian significativa- 
mente entre las distintas provincias. Las ricas, antiguas tra- 
diciones culturales son origen de las fiestas singulares que 
cada ano tienen lugar en las villas y ciudades. Mŭs de 200 
de ellas son consideradas de interŭs turlstico, y algunas in- 
cluso tienen fama mundial.
Sobre la industria nacional: la artesanla tradicional atrae mu- 
cho a los turistas. Estos encuentran tiendas provistas de pro- 
ductos de piel, panos, adornos, cerŭmicas, obĵetos de vidrio, 
zapatos, figuras de madera y muebles, tapices y articulos tf- 
picos de hierro forjado.
En la superficie total del pais se destinaron 1226 Km2 a re- 
servas naturales. Hay cinco grandes parques nacionales dis- 
tribuidos por el territorio naciohal, y cuatro reservas estŭn 
protegidas en las islas. En los parques se conservan ecosis- 
temas, constituyendo unas rutas ideales para las aves migra- 
torias en su vuelo a Africa del sur, asi como zonas para in- 
vernar otras especies de aves del norte de Europa. Ademŭs 
viven alli mŭs de 200 especies de pŭjaros, plantas, flores y 
animales, que se encuentran en peligro de extinciŭn, entre 
ellas el ŭguila, la gamuza de los Pirineos y el lagarto grande. 
La extraordinaria belleza natural y la ventajosa situaciŭn des- 
de el punto de vista geografico y estratŭgico en relaciŭn al 
resto de Europa y a Africa, hace de Espana un lugar de en- 
cuentro entre las partes oriental y occidental del mundo. 
Muchos pueblos, razas y civilizaciones tuvieron aqul su so- 
lar, y dejaron tras de si una mezcla de culturas. Espana fue 
sucesivamente ibera, celta, griega, fenicia, judia, romana, 
goda y finalmente cristiana. Repetidamente conquistado, pe- 
ro tambiŭn ŭl mismo un conquistador importante, el pais su- 
po combinar y confirmar esas distintas herencias hasta la 
actual patria moderna y activa.
La poblaciŭn, orgullosa de su pais y de las antiguas tradicio- 
nes, se decidiŭ definitivamente por el futuro, y por eso apo- 
ya con entusiasmo la activa representaciŭn de Espana en las 
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membras la E. E.K. (Eŭropa Ekonomia Komunumo) kaj la 
NATO (Nord-Atlantika Traktat-Organizo), la O.E.C.D. 
(Organizo por Ekonomia Kooperado de Disvolvo) kaj la EK 
(Eŭropa Konsilantaro), kaj estas libera demokratia lando, 
estrata de konstitucia kaj parlamenta monarkio.

La kampad-aŭtobuso forlasas Munkenon je la oka horo de 
la mateno. Laŭ Liono, kie ni dormas en Hotelo, ni veturas 
al Barcelono, la elirpunkto de la rondvojaĝo. Tranoktinte 
sur la kampadejo «La gaja baleno», ni iras enurben. 
Barcelono, la plej grava trafikkuniĝejo en la nord-oriento de 
Hispanio, posedas universitaton kaj estas signifoplena 
haven- kaj industri-urbo. Inter sennombraj vidindaĵoj la 
surrealisma katedralo de Gaudi, «La Sagrada Familia», kies 
konstruadon oni komencis antaŭ 111 jaroj kaj ankoraŭ ne 

finis. Super la vivoplena urbo, botanika ĝardeno kun centoj 
da specoj de plantoj, inter kiuj oni povas promene 
malstreĉiĝi post la multaj impresoj, ricevitaj de la urbo. 
Proksime al Barcelono estas Montserrat, ĉenaro de 
kalkoŝtonaj rokoj, 20 Km longa. Sur alteco 720-metra 
troviĝas benediktana monahejo el la 10-a jarcento kaj 
basiliko, kies origino datas el la 12 jarcento. La biblioteko 
entenas 25000 librojn, inter kiuj 400 inkunablojn.
Laŭ Ia pejzaĝoj de Aragono ni veturas al Zaragozo, antikva 
universitaturbo, situanta ĉe la rivero Ebro. Jam en la 
Mezepoko ĝi estis la celurbo de la reĝlando Aragono. La 
urbo devenis el romiana kolonio en la unua jarcento antaŭ 
Kristo, "Caesaraugusta". Borde de la rivero la impona 
baziliko «Nuestra Senora del Pilar».
Tra la aragonaj stepoj kaj trans Ia montetspinoj de Sierra 
Muelo ni pasas Guadalajaro, kaj post Madrido aperas Sierra 

de Gadarramo. En «San Lorenzo del Escorial» atendas nin 
granda, tre kontentiga kampadejo.
«El Escorial» estis konstruita komisie de la reĝo Filipo la 2- 
a, kiu celis per tio esprimi sian dankon pro la venko super 

Francio. La kupolpreĝejon oni konstruis laŭ la «Sankta 
Petro» de Romo. La monaĥejo el granito estas je 206 metroj 

longa kaj je 161 metroj larĝa.
Madrido la plej granda urbo en Hispanio, ŝimanta piede de 
Sierra de Guadarramo, havas 3,5 milionojn da loĝantoj, kaj 
estas ekde la jaro 1561 la permanenta registara sidejo de la 
hispanaj reĝoj. La nomo de la urbo venas el la araba lingvo, 
verŝajne derivita de "medsjrid", kiu signifas ligno, pro la 
densaj arbaregoj kun ursoj, kiujn trafis la Maŭroj en la 9-a 
jarcento. Miguel Cervantes Saavedra (1547-1616), konside- 
rata la plej fama verkisto en Ia hispana literaturo, oni lin sur 
la «Plaza de Espana» honore memorigas per granda kolono, 
ĉe kiu ĉiamiĝis lia "Don Kihoto kaj Ŝanco Panza".
Kvazaŭ brakumita de la Taĥo, Toledo, Ia antikva ĉefurbo de 

la Okcident-gota regno, surprize bele kuŝas en kurbaĵo de 
la rivero. Krom la multaj influoj, kiel i.a. muzeoj, 
sinagogoj, moskeoj kaj palacoj, kiujn postlasis Iberoj, 

Romianoj kaj Gotoj, Toledo havas katedralon, kiu estas la 
plej riĉa de la lando. La plej granda troviĝas en Seviljo, la 
plej antikva en Kompostelo. Toledon oni proklamis nacian 
monumenton pro la majesta, gotika katedralo, la impona 
kastelo kaj aliaj monumentoj el ĝia riĉa pasinteco. De longe 
ĝi koniĝas kiel la urbo de la armilindustrio, precipe pro la 

glavoj.
Ni veturas tra «La Mancha», famigita pro la "Don Kihoto" 
de Cervantes. La nomo signifas "seka lando". Malgraŭ ke 
la akvomanko ĉiam donas gravajn problemojn, la regiono 
estas la plej vasta terkultura distrikto. Grandaj ŝafaroj 

liveras la lakton por la "Manchego-fromaĝo". Cetere oni 

importantes organizaciones internacionales. Espana, ya no 
aislada del resto del mundo, es miembro de la EEK (Comuni- 
dad Econĉmica Eŭropea) y la OTAN (Organizacion del Trata- 
do del Atlantico Norte), la OECD (Organizacŭn para el Des- 
arrollo y la Cooperaciŭn Europea) y la EC (Consejo de Euro- 
pa), y es un pais libre y democratico, dirigido por una monar- 
qula constitucional y parlamentaria.
El autocar abandona Munich a las ocho de la manana. Pa- 
sando por Lion, donde dormimos en un hotel, viajamos hasta 
Barcelona, el comienzo de la excursiŭn. Habiendo pernocta- 
do en el camping «La ballena alegre», nos dirigimos a la ciu- 
dad. Barcelona, el mĜs importante nudo de trŭfico del nor- 
deste de Espana, posee universidad y es un importante puer- 
to y ciudad industrial. Entre muchas maravillas se encuentra 
la catedral surrealista de Gaudi, «La Sagrada Familia», cuya 
construcciŭn comenzŭ hace 111 anos y aŭn no terminŭ. En 
la ciudad llena de vida, un jardin botanico con cientos de 
especies de plantas, entre las que se puede descansar pa- 
seando tras las muchas impresiones, recibidas de la ciudad. 
Cerca de Barcelona se halta Montserrat, cadena de rocas cal- 
cŭreas de 20 Km de longitud. A una altitud de 720 metros 
se encuentra un monasterio benedictino del siglo X y una 
basilica, cuyo origen data del siglo XII. La biblioteca contiene 
25000 libros, entre los cuales hay 400 incunables.
A travĉs de los paisajes de Aragŭn viajamos a Zaragoza, an- 
tigua ciudad universitaria, situada junto al rio Ebro. Ya en la 
Edad Media era capital del reino de Aragŭn. La ciudad proce- 
de de una colonia romana del siglo I antes de Cristo, "Cae- 
saraugusta". Junto al rio se halla la imponente basilica 
«Nuestra Senora del Pilar».
A travŭs de las estepas aragonesas y cruzando las crestas 
de Sierra Muela pasamos Guadalajara, y tras Madrid aperece 
la Sierra de Gadarrama. En «San Lorenzo del Escorial» nos 
espera un camping grande y muy satisfactorio. «El Escorial» 
fue constuido por orden del rey Felipe II, quien querla por 
medio de ĜI expresar su agradecimiento por la victoria sobre 
Francia. El templo cupular se hizo segŭn el modelo de «San 
Pedro» de Roma. El monasterio constrido de granito tiene 
una longitud de 206 metros y una anchura de 161 metros. 
Madrid la ciudad meis grande de Espana, situanda al pie de 
la Sierra de Guadarrama, tiene 3,5 millones de habitantes, 
y es desde el ano 1561 la sede permanente del gobierno de 
los reyes espanoles. El nombre de la ciudad viene del ŭrabe, 
al parecer derivado de "medsjrid", que significa lena, por los 
densos bosques con osos, que encontraron los Moros en el 
siglo IX. A Miguel de Cervantes Saavedra (1 547-1 616), con- 
siderado el mĉs famoso escritor de la literatura espanola, se 
le dedicŭ en la «Plaza de Espana» una gran columna, junto 
a la cual figuran sus "Don Quijote y Sancho Panza".
Como abrazada por el Tajo, Toledo, la antigua capital del 
Reino Godo occidental, con sorprendente belleza reposa en 
una curva del rio. Ademas de las muchas influencias, como 
entre otras: museos, sinagogas, mezquitas y palacios, que 
dejaron los Iberos, Romanos y Godos, Toledo tiene una cate- 
dral, que es la mŭs rica del pais. La mŭs grande se encuentra 
en Sevilla, la meis antigua en Compostela. Toledo fue procla- 
mado monumento nacional por la majestuosa catedral goti- 
ca, el imponente castillo y otros monumentos de su rico pa- 
sado. Desde hace mucho es conocida como la ciudad de la 
industria armamentlstica, principalmente por las espadas. 
Viajamos a travŭs de «La Mancha», famosa por el "Don Qui- 
jote" de Cervantes. El nombre significa "pais seco". A pesar 
de que la falta de agua siempre comporta graves problemas, 
la regiŭn es el distrito cultivado meis vasto. Grandes rebanos 
de ovejas proporcionan la leche para el "Queso Manchego". 
Ademas se produce azafrŭn y aceitunas. Son caracterlsticos 
los molinos de viento. 
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produktas safranon kaj olivojn. Karakterizaj estas la 
ventomueliloj.
Survoje al Kordovo sur nia itinero sekvas Andaluzio, 

regiono kun inuitaj olivarboj. Kordovo, la provinca ĉefurbo 
de Andaluzio ĉe la rivero Guadalkivir, jam en la 2-a 
jarcento estis la ĉefurbo de Romiana provinco.
En tiu urbo oni nepre vizitu la «Mezquita» (Moskeo), kies 
konstruo komenciĝis en la 8-a jarcento. La nombro de la 
kolonoj el marmoro, jaspo kaj porfiro estis duobligita en la 
10-a jarcento. Kun 856 kolonoj sur pli ol 23000 m2 

prezentiĝis la tria plej granda moskeo en la mondo. Tamen, 

meze de la moskeo staras kristana katedralo(l), sub Karolo 
la 5-a konstruita de la arkitekto Heman Ruiz. Ĝis hodiaŭ la 

kristanoj ne cedas al tiu venko, nenie en la granddimensia 
spaco Mahometanoj devas preĝi. Ci-urbe ankaŭ monahejoj 
kaj palacoj rememoras al la beleco, lukso kaj pompo de 
antaŭaj periodoj.
Alvenante en Seviljon, ni tuj rekonas "EXPO"-objektojn, 
viditajn en televid-elsendoj. La ekspozicio, al kiu kontribuis 
105 landoj, okupis 215-hektaran areon. Seviljo, jam 
komerc- kaj haven-urbo en la l-a jarcento antaŭ Kristo, en 
la 16-a jarcento estis la plej riĉa urbo de Hispanio. La 
monumentoj datas ĉefe el la 12-a ĝis la 17-a jarcentoj. Plej 
konata estas la katedralo kun interno grandioza, kaj la 93- 
metrojn alta kampanilo, la «Giralda», origine konstruita kiel 
minareto en la 12-a jarcento. La lasta estas alirebla ĝis 
alteco 70-metra, laŭ eskarpo, sur kiu iris la reĝo Ferdinando 
la 3-a rajdante ĉevalon, post kiam li venkis la urbon en la 
jaro 1248-a. La deklivo havas ĉirkaŭ 30 kurbajojn.
Voje al "Algeciras", de fore vido al Cadiz, fondita en la 
jaro 1025 antaŭ Kristo. Havante 3018 jarojn, ĝi supozeble 

estas la plej antikva urbo en Eŭropo.
Rande de la Ĝibraltara markolo situas nia tranokta 

kampadejo en la havenurbo "Algeciras". La noktaj lumoj de 
la Ĝibraltara roko estas tre proksimaj. Pramoj transigas 
ĉiujare preskaŭ kvar milionojn da pasaĝeroj alikontinenten. 
Ĉar aliflanke de la markolo du horojn pli fruas, ni enŝipiĝas 

je la deka horo matene. Pluvetas. La distanco Afrikon 
longas 17 Km, la suno trapenetras la nubojn kiam ni 
forlasas la pramon en Ceuta. La "Punta Almina", 19 Km2 

granda, sur kiu kuŝas la urbo, estas unu el la etaj hispanaj 
enklavoj borde de nordafriko. Ni estas konsilataj ne 
fotografii, ne iri el la buŝo, ne paroli pri la reĝo, Saharo aŭ 
religio. Dum la kontrolado kaj atendado, kiu daŭras horojn, 
ni restu ridantaj... Nia vojaĝgvidantino ŝanĝis 20 Kg da 

mono...
Laŭlonge de la marbordo ni pasas la landlimon al Maroko. 
EnTetouan nur leĝe agnoskita gvidisto, posedanta specialan 
medalon, rajtas konduki nin tra la stratetoj plenaj de 
multfarbaj varoj, laŭ kiuj ni ekkonatiĝas kun la lando.
Ni daŭrigas la vojon al Tanger, post moviĝema historio, 
komencinta jam 2000 jarojn antaŭ Kristo, nun industriurbo, 
kies haveno internacias pro la turistoj albordiĝintaj. Blankaj 
domoj brilas en la suno. En malgrandaj laborejoj la "kaftan" 
kaj "jeliabah" estas brodataj per speciala brodotekniko, ĉe 
kiu lertaj rapidaj infanfingretoj estas helpemaj. En la 
bakejon ĉiu portas sian preparitan paston, bakota de la 
bakisto, kiu poste senerare scias, kiu estas kies. Pli suden, 
en Alilahsur bela kampadejo, ni tranoktas post ĝuado de 
bongusta fiŝvespermanĝo.
La sekvan matenon vojaĝo laŭ flanka rifmontaro al Larache 
ĉe la Atlantika bordo. Itinero tra ĉarmaj tipaj urbetoj: Ksar- 
el-Kebir, Souk-el-Arba, laŭ Kenitra al la ĉefurbo: Rabat. El 

Con destino a Cŭrdoba atravesamos parte de Andalucia, re- 
giĉn con muchos olivos. Cordoba, la capital de Andalucia 
junto al rio Guadalquivir, ya en siglo II era capital de una 
provincia romana.
En esa ciudad debe visitarse la «Mezquita», cuya construc- 
ci6n comenzŭ en el siglo VIII. El nŭmero de columnas de 
mSrmol, jaspe y porfido fue duplicado en el siglo X. Con 856 
columnas sobre mŭs de 23000 m2 resulta la tercera mezqui- 
ta mŭs grande del mundo. Pero, en medio de la mezquita se 
halla una catedral cristiana(l), construida en tiempo de Car- 
los V por el arquitecto Hernŭn Ruiz. Hasta hoy los cristianos 
no dejaron de aprovechar de esa victoria, en ningŭn sitio de 
aquel grandlsimo espacio pueden los mahometanos rezar. En 
esta ciudad tambiĉn monasterios y palacios nos recuerdan 
la belleza, el lujo y la pompa de epocas pasadas.
Al llegar a Sevilla nos encontramos con obĵetos de la 
"EXPO", vistos por emisiones televisivas. La exposici6n, en 
la que participaron 105 paises, ocupd un ŭrea de 21 5 hectŭ- 
reas. Sevilla, que ya era una ciudad comercial y puerto en la 
siglo l antes de Cristo, en el siglo XVI era la ciudad mŭs rica 
de Espana. Los monumentos datan sobre todo de los siglos 
XII al XVII. Mŭs conocida es la catedral con un interior gran- 
dioso, y el campanario de 93 metros de altura, la «Giralda», 
inicialmente construida como minarete en el siglo XII. Se 
puede subir en ella hasta una altura de 70 metros, por una 
rampa, por la que subiŭ el rey Fernando III a caballo, tras su 
conquista de la ciudad en el ano 1248. El declive tiene 30 
curvas aproximadamente.
Yendo a Algeciras, vemoŝ Cŭdiz desde fuera, la ciudad fue 
fundada en el 1025 antes de Cristo. Teniendo 3018 anos, 
es seguramente la ciudad mŭs antigua de Europa.
A la orilla del estrecho de Gibraltar se encuentra nuestro 
camping para pernoctar en la ciudad puerto de Algeciras. 
Las luces nocturnas de Gibraltar estŭn muy cerca. Las barca- 
zas pasan cada ano casi cuatro millones de pasajeros de un 
continente a otro.
Ya que al otro lado del estrecho es dos horas mSs temprano, 
embarcamos a las diez de la manana. Llovizna. Hay una dis- 
tancia de 17 Km hasta Africa, el sol traspasa las nubes 
cuando dejamos la barcaza en Ceuta. La "Punta Almina”, de 
19 Km2, sobre la que se asienta la ciudad, es uno el los pe- 
quenos enclaves espanoles en el borde del norte de Africa. 
Se nos aconseja no fotografiar, no irnos de la boca, no ha- 
blar acerca del rey, del Sahara o de religidn. Durante el con- 
trol y espera, que dura horas, hemos de permanecer rien- 
do... Nuestra gula cambiŭ 20 Kg de dinero...
Junto a la costa pasamos la frontera de Marruecos. En Te- 
tuŭn sŭlo un gula reconocido legalmente, que posee una me- 
dalla especial, tiene derecho a conducirnos por las callejuelas 
Henas de multicolores mercanclas, por las quetomamos con- 
tacto con el pais.
Seguimos hasta Tanger, ciudad que, tras una historia muy 
movida desde 2000 anos antes de Cristo, es ahora un cen- 
tro industrial, con un puerto de rango internaciona! por el 
arribo de turistas. Casas blancas brillan al sol. En pequenos 
talleres los caftanes y las chilabas son bordados con una 
tĉcnica especial, por hŭbiles y rapidos dedos infantiles. Cada 
uno lleva a la cocina su pasta preparada, para ser cocinada 
por el cocinero, que luego sabe sin error, lo que es de cada 
uno. Mŭs al sur, en Alilahsur un bello camping, pernoctamos 
tras degustar una sabrosa merienda a base de pescado.
A la manana siguiente viajamos por un lado de la cordillera 
Rif hacia Larache en la costa atlantica. Es un itinerario a 
travĉs detlpicas aldeas encantadoras: Ksar-el-Kebir, Souk-el- 
Arba, de Kenitra a la capital: Rabat. Desde SalĜ, antigua Ra- 
bat, fundada en el siglo XI, amenazaban los piratas en los si- 
glos XVII y XVIII no sdlo a los harcos cristianos, sino tam- 
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Sale, antaŭurbo de Rabat, fondita en la 11-a jarcento, 
minacis piratoj en la 17-a - 18-a jarcentoj ne nur la 

kristanajn ŝipojn, sed ankaŭ marbordajn lokojn en Hispanio, 
Francio kaj Anglujo. El la mezepoko multaj konstruaĵoj en 
la tradicia Maŭra stilo estas konservitaj, i.a. moskeo el la 
12-a jarcento kaj koranlernejo el la jaro 134l-a. Bedaŭrinde 
oni ne povis viziti ilin. En tuta Maroko estas absolute 
malpermesata por ne-mahometanoj enpaŝi en moskeojn aŭ 
aliajn religiajn ejojn.
Jam en la 3-a jarcento antaŭ Kristo kuŝis urbo, Sala, kie 
nun situas Rabat, en la jaro 1000 nomita Ribat-el-Fath. 

Multajn vidindaĵojn havas la nuna moderna ĉefurbo. 
Impresas la maŭzoleo de Mohamedo la 5-a. Reĝaj lancistoj 

gardas la tombon, la ruĝaj uniformoj en bela kontrasto kun 
la neĝblanka konstruaĵo.
La maŭzoleon oni lokos tuj apud restaĵoj de la Hasan- 
moskeo, kiu estis konstruata fine de la 12-a jarcento ordone 
de Almohaden-sultano. La sultano mortis antaŭ la 
finkonstruo de la moskeo, kaj oni lasis ĉion al la 
naturfortoj. La restaĵoj konsistas el centoj da duonkolonoj 
sur ekstermezura placo.
Rande de la urbo sovaĝiĝinta ĝardeno kun minareto, 

moskeo kaj nekropolo el la 14-a jarcento. Tie ankaŭ 
troviĝas.t.n. marabu-dometoj, tombo-ĉambroj de sanktuloj, 
t.e. posteuloj de la Profeto. Evidente la cikonioj sentas sin 
hejme en tiu ĉi ĝardeno, ĉar ili amase nestas en la multjaraj 
arboj.
En El-Anfa ni trafas la palacojn de diversaj arabaj princoj 

kaj de la tiam ankoraŭ ne finkonstruitan novan moskeon 
Hasano la 2-a.
Casablanka, la plej granda urbo de la lando, la plej grava 
haven- kaj komerc-urbo, situas pli suden. En la granda urbo 
la plej malnova merkato nepre vizitindas.
Ei-Jadida posedas ankoraŭ aktivan portugalan cisternon. 

Vizitinte tiun, ni survojas al kampadejo en Oualidia, 
mirinde bele situanta ĉe golfeto, kiu allogas min ellitiĝi je 
la 5-a horo kaj duono en la mateno, rezulte de kio mia 
fotilo sukcese kaptis la sunleviĝon.
Safi, havenurbo borde de la Atlantiko, eksportas fosfaton, 
elfosita 100 Km pli oriente. Ĝi ankaŭ havas la en la mondo 

plej grandan eksporton de sardeloj kiel konservaĵoj. Krom 
tiuj, Safi produktas keramikaĵojn. Sur monteto, meze de la 
urbo, troviĝas sennombraj fornoj, ĉiudirekten atingeblaj laŭ 
nelarĝaj padoj. Piede de la monteto vendobudoj kun la belaj 
produktoj. Post varma, polva ekskurso, allogas bonvena teo 
sur teraso de apuda restoracio, kie mi trovas nian 
vojaĝgvidantinon, ludanta kun hamaleono...
En Essaouira, kies konstruprojekton antaŭ 200 jaroj skizis 
franca malliberigito de la sultano, ni vizitas entreprenon, kie 
produktigas belege prilaborita ligno de la tujo-arbo.
Veturanta tra Alta Atlaso aperas la unuaj dezertmontetoj de 

Marrakech, kies ĉirkaŭo estas seka kaj senkreska, dum la 
urbo mem havas abundon da akvo kaj aĝas jam preskaŭ mil 
jarojn. Al la orienta fino de la Aleo Mohammedo la 5-a 
staras la simbolo de Marrakech, la Koutobia-minareto, la 
plej bela, kiun konstruis la Almohadoj en la 12-a jarcento. 
La songecajn, botanikajn "Majorelle"-ĝardenojn, en la jaro 
1920-a kulturpretigitaj de Mazurel, nuntempe posedas la 
"modo-reĝo" Ives Saint Laurent. En la vespero, en pompe 
ornamita salono, ni manĝas kaj ĝuas maroko-folkloron. La 
programo prezentiĝas de muzikistoj, diversaj dancistoj, i.k. 

ventro-dancistinoj, akrobatoj kaj serpentdresisto. La tuto 

agrable distras nin dum horoj. 

bido lugares de la costa en Espana, Francia e lnglaterra. Se 
conservan muchos edificios de la Edad Media de estilo tradi- 
cional moro, como una mezquita del siglo XII y una escuela 
de Coran del ano 1341. Es una lŭstima que no se las pueda 
visitar. En todo Marruecos estci totalmente prohibido a los no 
mahometanos entrar en mezquitas u otros lugares religiosos. 
Ya en el siglo III antes de Cristo habfa una ciudad, Sala, 
donde ahora se balla Rabat, en el ano 1OOO fue llamada 
Ribat-el-Fath. Hay muchas maravillas en la moderna capital. 
Es impresionante el mausoleo de Mohamed V. Hay lanceros 
reales de centinela ante la tumba, los uniformes rojos hacen 
un bello contraste con el edificio blanco como la nieve.
El mausoleo se balla junto a los restos de la mezquita de 
Hasan, construida a fines del siglo XII por orden del sultan 
Almohaden. El sultan muriŭ antes del final de la construcciĉn 
de la mezquita, y se abandonŭ todo a las fuerzas naturales. 
Los restos consisten en cientos de columnas incompletas so- 
bre una plaza extraordinariamente grande.
En las afueras de la ciudad hay un jardin silvestre con un mi- 
narete, una mezquita y una necrdpolis del siglo XIV. Hay alli 
tambiĉn algunas de las (lamadas casitas marabu, enmaras 
funerarias de santo, es decir, descendientes del Profeta. Evi- 
dentemente las cigŭenas se sienten en ese jardin como en 
su casa, pues anidan en masa en los viejlsimos ŭrboles.
En El-Anfa vemos los palacios de diversos prlncipes cirabes 
y de la nueva mezquita Hascin II, entonces aŭn no acabada. 
Casablanca, la mayor ciudad del pais, el puerto y la ciudad 
comercial m£s importante, estci meis al sur. En la gran ciudad 
no debe dejar de visitarse el meis antiguo mercado.
El-Jadida posee aŭn una antigua cisterna portuguesa. Tras 
visitarla, tomamos el camino del camping de Oualidia, admi- 
rablemente situado en la bahia, que me cautivŭ como para 
hacerme madrugar a las 5 y media de la manana. Por eso mi 
camara fotografica consiguid captar la salida del sol.
Safi, ciudad puerto en la orilla del Atlantico, exporta fosfato, 
extraldo a una distancia de 100 Km al oriente. Tambien tiene 
la mayor exportaci6n de sardinas en conserva del mundo. 
Ademas, Safi produce cerĉmicas. Sobre una colina, en 
medio de la ciudad, se encuentran innumerables homos, a 
los que se puede llegar desde todas direcciones a travĉs de 
estrechos senderos. Al pie del montecillo- hay puestos de 
venta con los bellos productos. Tras una excursi6n calurosa 
y polvorienta, atrae un tĉ de bienvenida sobre una terraza de 
un restaurante, donde me encuentro con nuestra gula de via- 
je, jugando con un camaleĉn...
En Essaouira, cuyo plano de construcciŭn disenŭ hace 200 
anos un frances prisionero del sultan, visitamos una empre- 
sa, donde se produce una bella elaboraciŭn de madera del 
Ĝrbol «tuy».
Viajando a travĉs del Alto Atlas aparecen las primeras dunas 
de Marrakech, cuyos alrededores son secos y sin vegeta- 
cidn, mientras en la ciudad misma abunda el agua y tiene ya 
casi una antigŭedad de mil anos. En el extremo oriental de 
la Avenida Mohammed V se halta el simbolo de Marrakech, 
el minarete Koutobia, el mŭs bello que construyeron los al- 
mohades en el siglo XII. Los jardines botĉnicos de ensueno 
"Majorelle", cultivados por Mazurel en el ano 1920, actual- 
mente son posesiĉn del "rey de la moda" Ives Saint Laurent. 
Porla tarde, en un saldn lujosamente adornado, comemos y 
disfrutamos del folklore marroqul. El programa es presentado 
por mŭsicos, varios bailarines, entre los que hay danzarinas 
del vientre, acrĉbatas y un encantador de serpientes. Todo 
ello nos distrae agradablemente durante horas.
Al dla siguiente, habiendo visitado el palacio reai y parte del 
zoko, a travis de la ruta del monte Tichka viajamos a Ait- 
Benhaddou, una fortificaciŭn en medio de una regiĉn desier- 
ta. La ciudad sirviŭ como escenario ya en muchas pellculas, 
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La sekvan tagon, vizitintaj la reĝan palacon kaj parton de la 
"souks", laŭ Tichka-montpasejo ni vojaĝas al Ait- 
Benhaddou, fortikaĵo meze en dezerta regiono. La urbo 
servis kiel scenejo jam en multaj filmoj, inter kiujm 
"Sodomo kaj Gomoro". Ni tie piknikis en temperaturo 45- 

grada.
Ĝis Erfoud nun sekvas t.n. "kasba-strato", ĉirkaŭ 400 Km 
en kiu regule aperas fortikaĵoj de malnovaj urboj, 
konstruitaj per la -ĝis ŝtonoj plikompaktigita-ruĝflava argilo 
de tiu regiono. Kune kun kelkloke malgranda oaso, ĝi 
perfekte plenumas la bildon de imagita dezerto. Laŭ 
dezertvojo ni pasas Ouarzazate, en la jaro 1928-a konstruita 
kiel garnizonurbo por la legio de alilanduloj.

En Masemer, konata pro la rozoparfumo, knaboj klopodas 
vendi bonodorajn ŝnurojn el centoj da rozoflorfolioj. Ili 
sufiĉe bone sukcesas antaŭ ol ni survojas al la "Tondra"- 
fendo ĉe Tinerhir. Tranokti kaj matenmanĝi en la fendo 
inter majestaj, mi taksas 300 metrojn altaj rokmuroj, estas 
impona travivaĵo. Je la sesa horo mi ellitiĝas kaj faras 
promenon en la fendo, dum la leviĝanta suno helruĝigas la 
supron de la rokoj; kvietiga kaj ekscita samtempe, — 

neforgesebla—. En Tinerhir ni ĉeestas negrandan 
tapiŝprezentadon, kie Berberoj en siaj bluaj kaftanoj, servas 

al ni teon el belaj, arĝentaj ferkrucoj.
Ĉe Erfoud okazas veran dezertekskurson al Merrouga, per 

kvar porderzcrtvojaĝp-taŭgaj aŭtoj. En tiu vojaĝo mi spertis 
kiel realece aperas verdaĵoj kaj akvo en fatamorgano. 

Timige, se oni imagas sin perdita en la sabla senfineco... 
La senfineco de Sahara, 3500 Km larĝa, mezuras 5,5 
milionojn da kvadrat-kilometroj. La plej alta temperaturo, 
mezurita en Libio, atingis 58°, (kutime 49°). Taga 
dudekkvingrada temperaturo povas malleviĝi ĝis 21° en la 

nokto! Tiam la sablodunoj "kantas".
La sekvan matenon, vojaĝante norden al Meknes, ni 

entreprenas la plej longan tagvojon de nia ekskurso tra 
Maroko, ĉirkaŭ 500 Km. Ni pasas Aoufouss, konsideratan 
la plej granda oazo de Nord-Afriko.
Post la "Coi de Zad" ni piknikas en cedroarbaro. La plej 
alta cedro troviĝas en Kurauch - 48-metre alta, diametro 3 
metrojn, aĝo pli ol 1000 jarojn. Ni nun estas meze en Ia 
berber-regiono. Sep milionoj da homoj parolas la berberan. 
Ekzistas 300 gentoj. En iuj regionoj ĉiujn 50 Km oni 

parolas alian dialekton.
Meknes, la verda urbo, jam ekde la 12-a jarcento 
signifoplena, estas unu el la kvar reĝourboj, (Fez, Rabat -la 
blanka urbo-, Marrakech -la ruĝa urbo-). Tamen Moulay 
Ismail (1672-1727) dua sultano de la Alavito-dinastio, 
pligrandigis kaj famigis ĝin. Li konstruis urbon, kiu devis 
konkuri kun Parizo, kaj palacon, kiu devis superi Versajlon. 
La staloj de la palaco havis lokon por 12000 ĉevaloj. En la 

jaro 1755-a la palaco detruiĝis pro tertremo.
Fez, fondita en la jaro 808-a, apartenas al la sanktaj urboj 
de la Islamo. En la 9-a jarcento Moulay Idriss la 2-a 

plivastigis ĝin kaj faris ĝin ĉefurbo. Nun ĝi estas la plej 

malnova kaj plej granda regurbo de Maroko.
La Medersa "El Attarin", seminario el la jaro 1325-a, 
posedas Koranlernejon. Infanoj havantaj 2 jarojn kaj duono 
jam akceptigas, kaj venas ses tagojn en semajno restantaj 
ses horojn, dum la tuta jaro, sep jarojn sinsekve. Du 
semajnojn en la jaro ili estas liberaj.
Ankaŭ tie ni vizitas la "souks". Tiuj malgrandaj 
komercstratoj de Fez totale longas 74 Km. Do, ne eniru ilin 
sola, vi certe ne trovos elirejon sen helpo. Kiom danĝera 

entre ellas "Sodoma y Gomorra". Alli merendamos a una 
temperatura de 45 grados.
Hasta Erfoud actualmente sigue la llamada "calle Kasba", 
casi 400 Km en los que regularmente aparecen fortificacio- 
nes de viejas ciudades, construidas de arcilla rojo-amarillenta 
de esa regidn petrificada por presidn. Junto con un pequeno 
oasis en algunos lugares, puede cumplir la imagen de un de- 
sierto imaginado. Por la ruta en el desierto pasamos a Ouar- 
zazate, construida en el ano 1928 como ciudad guarniciĉn 
para la legidn extranjera.
En Masemer, conocida por el perfume de rosas, unos 
muchachos procuran vender ristras perfumadas de cientos 
de pĉtalos de rosas. Tienen hastante exito con nosotros 
antes de nuestra marcha con destino a la sima del "Trueno" 
de Tinerhir. Pernoctar y desayunar en la sima entre majes- 
tuosas paredes rocosas de, yo calculo, unos 300 metros de 
altura, es una vivencia imponente. Me levanto a la seis y pa- 
seo por la sima, mientras el sol naciente colorea de rojo 
claro la cima de las rocas; tranquilizante y excitante a la vez, 
—inolvidable—. En Tinerhir ni asistimos a una pequena pre- 
sentacidn de tapices, donde Bereberes con sus caftanes azu- 
les nos sirven tĉ de bellas teteras de plata.
Desde Erfoud tiene lugar una verdadera excursi6n por el 
desierto hasta Merrouga, por medio de cuatro vehiculos 
apropiados para el desierto. En ese viaje experimentĉ la 
visiĉn de un espejismo de paisaje verde con agua. Es temi- 
ble, si se imagina uno perdido en medio de la arena sin fin... 
La infinitud del Sahara, 3500 Km de anchura, mide 5 millo- 
nes y medio de kilometros cuadrados. La temperatura mĉs 
alta, medida en Libia, alcanza 58°, (normalmente 49°). Una 
temperatura de 25° durante el dfa puede hajar hasta j210 en 
la noche! Entoces las dunas de arena "cantan".
A la manana siguiente, viajando hacia el norte en direccidn 
a Meknĉs, emprendemos el dfa de viaje meis largo de nuestra 
excursi6n a travĉs de Marruecos, alrededor de 500 Km. Pa- 
samos Aoufouss, considerado el oasis mŭs grande del norte 
de Africa.
Despuĉs de pasar "Coi de Zad" merendamos en un bosque 
de cedros. El cedro mŭs alto se encuentra en Kurauch - tiene 
48 metros de altura, un diametro de 3 metros, y una edad 
de meis de 1000 anos. Nos encontramos ahora en medio de 
la regidn berebere. Siete millones de hombres hablan el 
berebere. Existen 300 tribus. En algunas regiones en cada 
zona de 50 Km se habla otro dialecto.
Meknĉs, la ciudad verde, importante ya desde el siglo XII, es 
una de las cuatro ciudades reales, (Fez, Rabat -la ciudad 
blanca-, Marrakech -la ciudad roja-). Sin embargo Moulay Is- 
mail (1672-1727) segundo sultan de la dinastia Alavita, la 
ampliĉ y la hizo famosa. Construy6 una ciudad que debla 
competir con Paris, y un palacio que debla superar a Versa- 
lles. La establos del palacio tentan sitio para 1 2000 caballos. 
En el ano 1755 el palacio fue destruido por un terremoto.
Fez, fundada en el ano 808, pertenece a las ciudades santas 
del Islam. En el siglo IX Moulay Idriss II la amplid y la hizo 
capital. Actualmente es la mĉs vieja y mas grande de las 
ciudades reales de Marruecos.
La Mĉdersa "El Attarin", seminario del ano 1325, posee una 
escuela de Coran. Ninos de dos anos y medio de edad son 
ya aceptados, y vienen seis dias a la semana para permane- 
cer seis horas, durante todo el ano, stete anos seguidos. 
Descansan dos semanas en el ano.
Alli visitamos tambiĉn el "zoeo". Esas pequenas calles co- 
merciales de Fez tienen en total una longitud de 74 Km. Por 
tanto, no debemos entrar solos en ellas pues seguramente 
no encontraremos la salida sin ayuda. Lo peligroso del redu- 
cido espacio queda bien ilustrado por lo acontecido en sep- 
tiembre del ano 1955. En esa ocasidn en una "kissaria", 
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estas la malmulta spaco ilustras okazaĵo en septembro de 
la jaro 1955-a. Tiam en "kissaria", vestaĵvendejo, estiĝis 

brulego. Okcent homoj perdis la vivon. Plej impresis min 
la tanejoj. En Ia tan-kvartalo oni povas viziti ilin. Metu 
lavaĵpinĉilon sur la nazon... la odoraĉo estas nepriskribeble 

sufoka. Sed tio ne detenu vin iri tien por vidi la antikvan 
metodon por ledoproduktado. Batita en la fetora akvo, la 
haŭtoj estas transportataj per azenoj al sekiĝlokoj aŭ al 
laborlokoj de la farbista gildo. Neimagebla kia vivo! 
Vulobilis, nomata laŭ la floroj, jam tempe de Kristo estis 
floranta Romiana urbo. Belegaj mozaikoj, kiuj ornamis 

plankojn de domoj kaj publikaj konstruaĵoj, restas el tiu 
periodo. Milda pluveto, intensiviganta la kolorojn, ebligas 
nin fari klarajn bildojn. La restantaj ruinaĵoj grandioze 
reliefiĝas en la vasta ĉirkaŭo.
Okulplaĉa estas la 200-kilometra serpentuma vojo al 
Chechaouen. Verdaj mont-deklivoj kun blankaj vilaĝetoj, 
ornamitaj per multkoloraj nuboformacioj. Ankaŭ la 
pitoreska vilaĝo mem ĉarme kuŝas kontraŭ monteca flanko. 

Post la foriro de la Hispanoj en la jaro 1956-a, kiuj okupis 
la lokon dum 36 jaroj, ĉio estas islama. La etoso estas 
trankviliga. La lumo kaj aspekto invitas al fotografado. 

Kelkajn horojn mi ĝuas la diverskolorecon en la malluksaj 
stratetoj, grimpas montopartojn, kaj retrorigarde fotas la 
vilaĝeton en la lumo de la subiranta suno. En ŝpareme 
lumigita restoracio ni manĝas lokan specialaĵon.
Kontentiga fino de la Marokoekskurso. Morgaŭ laŭ Ceuta 
ni reiros Eŭropon.
La Ĝibraltara roko altas 425 metrojn kaj havas areon 6,5 
kilometran. Kun 32.300 loĝantoj tiu fakto signifas 4950 
personoj en unu km2! El bonefika sistemo, konstruita dum 

la jaroj 1898-a al 1905-a, rezultas akvorezervo de 60 
milionoj da litroj. Post okupado far multaj diversaj nacioj, 

Ia roko ankoraŭ estas brita teritorio dum Hispanio daŭre 
pretendas rajtojn. La antaŭaj luksaj surkreskaĵoj cedis 
lokon al atomaĵoj kaj aliaj militobjektoj. La rara simispecio 
"magot" malaperis kaj senvostaj berbersimioj anstataŭas 
ilin. Bonaspektaj haveno kaj aerodromo atestas pri 

nuntempa bonfarteco.
Andaluzio. Alproksimiĝanta Granada sin montras la "Sierra 
Nevada" kun pintoj ĝis 3500 metroj alte. La bela urbo 
situas en fekunda valo, piede de la montoĉeno.
«La Alhambra», situanta sur Ia "Sabica"-monteto, estis la 

registara sidejo de Ia dinastio de la Nasridoj, 14-a kaj 15-a 
jarcentoj. La palacon konstruis Karolo la 5-a post sia edziĝo 

kun Isabela de Portugalio en la jaro 1526-a. Nun tie 
troviĝas la Nacia Muzeo por Hispan-mohamedana arto kaj 
la muzeo por belartoj. La majesta katedralo de Granada oni 
komencis konstrui sub Ia katolikaj reĝoj dum ĝi estis 
finkonstruata 181 jarojn poste.
Restas por mi nur «El Palmeral», la daktilpalm-arbaro de 

Elche, kie ni trinkas kafon kaj sunprofite plezure promenas 
inter resto de iamaj pluroblaj palmospecioj de ĉi tiu 
regiono. Duone de la posttagmezo ni estas sur kampadejo 
en Villajoyosa, kie mi vespere adiaŭas la grupon, kun kiu 
mi dum tri kaj duona semajnoj spertis multajn malsamajn 
travivaĵojn, kiuj refoje pliigis la scion kaj komprenon pri 
aliaj landoj kaj iliaj popoloj.
Telefonalvoko al amiko tuj garantias al mi transportadon al 
lia gastama domo, kie mi, ripozante post la multimpresa 
vojaĝo, ankoraŭ 14 tagojn povas ĝui la hispanan sunon. 

tienda de ropa, se produjo un incendio. Ochocientas perso- 
nas perdieron la vida. Me impresionaron mŭs los talleres de 
los curtidores. En el barrio de los curtidores se los puede 
visitar. Poner en la nariz una pinza de tender la ropa... el 
hedor es indescriptiblemente sofocante. Pero que eso no os 
quite de ir alli para ver el mĉtodo antiguo de producciŭn de 
cuero. Golpeadas en la hedionda agua, las pieles son lleva- 
das por asnos a los lugares de secado o a los de trabajo del 
gremio de pintores. jQue vida inimaginable!
Vulobilis, llamada por las flores, ya en tiempo de Cristo era 
una floreciente ciudad romana. Quedan de esa ĉpoca unos 
belllsimos mosaicos que adornan los suelos de casas y edifi- 
cios pŭblicos. Una suave llovizna, intensificando los colores, 
nos permite hacer unas imagenes claras. Las ruinas se po- 
nen grandiosamente de relieve en el amplio entorno.
Es agradable de ver el serpenteante camino a Chechaouen 
de 200 kilometros de longitud. Verdes declives de monte 
con blancas aldeas adornadas por multicolores formaciones 
nubosas. Tambiĉn es pintoresca la aldea que reposa con 
encanto sobre un lado del monte. Tras la marcha de los 
espanoles en el ano 1 956, que ocuparon el lugar durante 36 
anos, todo es islŭmico. El ambiente es tranquilizador. La luz 
y el aspecto invita a la fotografia. Durante algunas horas 
disfruto el colorido en las humildes callejuelas, escalo partes 
del monte, y mirando hacia atrŭs fotografio la aldea a la luz 
del sol poniente. En un restaurante iluminado ahorrativamen- 
te comemos especialidades del lugar.
Satisfactorio final de la excursi6n a Marruecos. Manana a 
travĉs de Ceuta regresaremos a Europa.
El pendn de Gibraltar tiene una altura de 425 metros y una 
superficie de 6,5 kilŭmetros. Con 32.300 habitantes lo que 
significa j495O personas por km2! De un eficaz sistema, 
construido en los anos 1898 a 1905, resulta una reserva de 
agua de 60 millones de litros. Despuĉs de ser ocupado por 
diversas naciones, el penŭn aŭn es un territorio britŭnico 
mientras Espana sigue aduciendo derechos sobre ĉi. La 
anteriores plantas de lujo cedieron su lugar a artefactos 
atĉmicos y otros obĵetos de guerra. La rara especie de 
simios "magot" desapareciŭ y fueron sustituidos por simios 
bereberes sin cola. El buen aspecto del puerto y del 
aerddromo atestiguan el actual bienestar.
Andalucia. Al aproximarnos a Granada se nos muestra la 
Sierra Nevada con cimas de hasta 3500 metros de altura. La 
bella ciudad estŭ situada en un valle fecundo, al pie de la 
cordillera.
«La Alhambra», situada sobre la colina "Sabica", era la sede 
de gobierno de la dinastia de los Nasridas, siglos XIV y XV. 
El palacio lo construy6 Carlos V tras su boda con Isabel de 
Portugal en el ano 1526. Ahora se encuentra alli el Museo 
Nacional de Arte Hispano-mahometano y el Museo de Bellas 
Artes. La majestuosa catedral de Granada fue comenzada a 
construir bajo los Reyes Catdlicos y fue terminada 181 anos 
despuĉs.
Sĉlo me queda tratar sobre «El Palmeral», el bosque de 
palmas datileras de Elche, donde tomamos un cafĉ y 
aprovechando el sol paseamos entre lo que queda de las 
muchas especies de palmas que existieron en esta regiŭn. A 
mitad de la tarde nos encontramos en un camping en Villa- 
joyosa, donde yo me despedl del grupo con el que durante 
tres semanas y media experimentĉ muchas distintas viven- 
cias, que de nuevo aumentaron el conocimiento y compren- 
siŭn sobre otros paises y sus pueblos.
Tras telefonear a un amigo ĉste me garantiza el traslado a su 
hospitalaria casa donde, reposando tras el impresionante 
viaje, puedo gozar aŭn durante 14 dias el sol espanol.

Elisabeth Vuurmans Elisabeth Vuurmans
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Historio de la Esperanto-Movado 
en Hispanio

verkis: Luis Serrano Perez

Daŭrigante la historion de la Esperantista Movado 
en nia lando, ni priraportos ĝin ekde la jaro 1906- 
a ĝis la fino de la jaro 1908-a. Ni volas aldoni ke 
la ĉefa fonto el kiu ni eltiris la informojn pri la 
hispana E-Movado de tiuj jaroj estis la grava 
verko de Sro. Antonio Marco Botella «Analoj de 
la hispana Esperanto-Movado».

La Dua Universala Kongreso de Esperanto en 
Ĝenevo

En Ĝenevo okazis en la somero de la jaro 1906 la 
Dua Universala Kongreso de Esperanto. Tiu even- 
to estis grava ankaŭ por la hispana esperantistaro, 
kies kongresa delegacio estis formita de Ayza, Sa- 
badell, Guinart, Maclean, Pujala, Esteban, kaj 
pluraj aliaj... Ili vojaĝis pertrajne; enla stacidomo 
de Avinjono, hispanoj, angloj, francoj, plenigis 
jam plurajn vagonojn. Por ni, esperantistoj, rezul- 
tas speciale agrable kaj interese rememorigi tiujn 
unuajn Universalajn Kongresojn de nia Movado, 
en kiuj intervenis, kaj kiujn prezidis, la aŭtoro de 
Esperanto, nia karmemora L.L. Zamenhof.
La solena Malfermo de la Kongreso okazis en la 
ĉefsalono de "Victoria Hall", kie kunprezidis kun 
D-ro Zamenhof la Kongresprezidanto S-ro Schne- 
eberger, S-roj Sebert, Mybs, k.a. Post la salutado 
de la reprezentantoj de la diversaj landoj kaj la 
bonvenigan saluton de S-ro Schneeberger por es- 
primi al la kongresanoj deziron de plena sukceso 
por la Kongreso, parolis franclingve generalo Se- 
bert por komplimenti la aŭtoritatulojn kaj la ne- 
Esperantistojn. S-ro Boirac, Rektoro de la Dijona 
Universitato, legis leteron de la eminenta filozofo 
Ernest Naville, tute favora al Esperanto, kaj dan- 
kis al la svisaj aŭtoritatoj pro ilia bonkora akcep- 
to. D-ro Zamenhof ekstaris meze de granda entu- 
ziasmo kaj fervoro: en lia parolado ĉiu frazo en- 
havis sukan signifon kaj poezian brilon samtempe, 
kaj tiu ĉarmo tiel penetris en la spiriton de la aŭs- 
kultantoj ke eĉ minimuma movo perturbis ilian 
atenton. Li komencis dirante: Ce la Malfermo de 
la Kongreso vi atendas de mi ion oficialan, ion in- 
diferentan, palan kaj senhavan kiel estas ordinare 
la oficialaj paroloj. Tian parolon mi tamen ne po- 
vas doni al vi. Mi ĝenerale ne amas tiajn paro- 
lojn, sed precipe nun, en la nuna jaro, tia senko- 
lora oficiala parolo estus granda peko de mia 
fianko. Mi venas al vi el lando, kie multaj milio-

Historia del Movimiento Esperantista 

en Espana

Luis Serrano Perez

Continuatio la historia del Movimiento Esperantista 
en nuestro pais, lo trataremos desde el ano 1906 hasta 
el final del ano 1908. Queremos anadir que la princi- 
pal fuente de la que tomamos las informaciones del 
Mov. Esperantista espanol de esos anos fue la impor- 
tante obra del Sr. D. Antonio Marco Botella «Anales 
del Movimiento Esperantista en Espana».

El Segundo Congreso Universal de Esperanto en 
Genova

En Genova tuvo lugar en el verano del ano 1906 el 
Segundo Congreso Universal de Esperanto. Ese acon- 
tecimiento fue importante tambien para Ios esperan- 
tistas espanoles, cuya delegacion congresual estaba 
formada por Ayza, Sabadell, Guinart, Maclean, Pujala, 
Esteban, y algunos mas... Hicieron el viaje en tren; en 
la estacion de Avinon, espanoles, ingleses, franceses, 
denaron ya varios vagones. Para nosotros, esperantis- 
tas, resulta especialmente agradable e interesante re- 
cordar esos primeros Congresos Universais de nuestro 
Movimiento, en los que interviuo y presidio el autor 
del Esperanto, nuestro entranable L.L. Zamenhof.
La solemne inaŭguracion del Congreso tuvo lugar en 
el salon principal de "Victoria Hall", donde copresi- 
dieron con el Doctor Zamenhof el Presidente del Con- 
greso Sr. Schneeberger, Sres. Sebert, Mybs, y otros. 
Tras la salutadon de los representantes de los diversos 
paises y el saludo de bienvenida del Sr. Schneeberger 
para expresar a todos los congresistas el deseo de exito 
al Congreso, hablo en frances el General Sebert para 
cumplimentar a las autoridades y a los no esperantis- 
tas. El Sr. Boirac, Rector de la Universidad de Dijon, 
leyo una carta del eminente filosofo Ernest Naville, 
totalmente favorable al Esperanto, y agradecid a las 
autoridades suizas por su cordial bienvenida. El Doctor 
Zamenhof se puso en pie en medio de un gran entu- 
siasmo y fervor: en su intervenci on cada frase contenta 
pleno significado y a la vez brillo poetico, y ese en- 
canto penetro de tal manera en el espiritu de los oyen- 
tes que ni aŭn el mas minimo movimiento perturbaba 
su atendon. El comenzo diciendo:
En la Inaŭguracion del Congreso esperais de mi algo 
oficial, algo indiferente, palido y sin contenido como 
ordinariamente es la oratoria oficial. Sin embargo no 
puedo dirigiros tal oratoria. Por lo general no me 
gustan tales intervenciones, pero principalmente aho- 
ra, en este ano, tal oratoria descolorida y oficial seria
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noj da homoj malfacile batalas pro libereco, pro 
la plej elementa homa libereco, pro la rajtoj de 
homoj. Poste li aldonis: ...kiam mi estis infano, 
mi en la urbo Bielovstok rigardadis kun doloro la 
reciprokan fremdecon kiu dividas inter si la natu- 
rajn filojn de sama lando kaj sama urbo.........Kaj
mi revis tiam ke pasos certa nombro da jaroj kaj 
ĉio ŝanĝiĝos kaj boniĝos.........Pasis efektive certa
nombro da jaroj, kaj anstataŭ miaj belaj sonĝoj 
mi ekvidis teruran efektivaĵon: en la stratoj de 
mia malfeliĉa urbo de naskiĝo, sovaĝaj homoj kun 
hakiloj kaj feraj stangoj, sin ĵetis kiel plej kruelaj 
bestoj kontraŭ trankvilaj loĝantoj, kies tuta kulpo 
konsistis nur en tio, ke ili parolis alian lingvon kaj 
havis alian gentan religion ol tiuj ĉi sovaĝuloj. 
Pro tio oni frakasis la kraniojn kaj elpikis la oku- 
lojn al viroj kaj virinoj, kadukaj maljunuloj, kaj 
senhelpaj infanoj. Mi ne volas rakonti al vi, la te- 
rurajn detalojn de la bestega Bielovstoka buĉado; 
al vi kiel esperantistoj mi nur volas diri, ke terure 
altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj 
kontraŭ kiuj ni batalas. Poste li klarigis la sencon 
de la Deklaracio de Boulogne sur Mer dirante: 
Esperantisto estas ĉiu persono kiu uzas la lingvon 
Esperanto tute egale por kiaj celoj li ĝin uzas. Sed 
krom la flanko praktika, devige por ĉiuj kaj mon- 
trita en la Deklaracio, la Esperantismo havas an- 
koraŭ alian flankon, ne devigan sed multe pli gra- 
van, flankon idean. Tiun ĉi flankon, diversaj espe- 
rantistoj povas klarigi al si en la plej diversa ma- 
niero.........Bedaŭrinde, en la lasta tempo, inter la
esperantistoj aperis tiaj voĉoj kiuj diras ke Espe- 
ranto estas nur lingvo: "evitu ligi eĉ tute private 
la esperantismon kun la ideo, ĉar alie oni pensos 
ke ni ĉiuj havas tiun ideon kaj ni malplaĉos al di- 
versaj personoj kiuj ne amas tiun ideon". El la ti- 
mo ke ni eble ne plaĉos al tiuj personoj kiuj mem 
volas uzi Esperanton nur por aferoj praktikaj por 
ili, ni devas ĉiuj elŝiri el nia koro tiun parton de 
la esperantismo kiu estas la plej grava, la plej 
sankta, tiun ideon kiu estis la ĉefa celo de la afero 
de Esperanto. Ho ve, neniam!. Se nin, la unuajn 
batalantojn por Esperanto oni devigos ke ni evitu 
en nia agado ĉion idean, ni indigne disŝiros kaj 
bruligos ĉion kion ni skribis por Esperanto. Kun 
tia Esperanto kiu devas servi ekskluzive nur al 
celoj de komerco kaj praktika utileco ni volas havi 
nenion komunan!..........Sed tiuj esperantistoj kiuj
apartenas al nia afero ne per sia kapo, sed per 
sia koro, tiuj ĉiam sentos kaj ŝatos en Esperanto 
antaŭ ĉio internan ideon; ili ne timos ke la mondo 
moke nomos ilin utopiistojn, kaj la naciaj ŝovinis- 
toj eĉ atakos ilian idealon kvazaŭ krimon, ili estos 
fieraj pri tiu nomo de utopiistoj. Ĉiu nova kongre- 
so fortikigos en ili la amon al la intema ideo de

un gran pecado por mi parte. Vengo a vosotros de un 
pais, donde muchos millones de hombres luchan con 
dificultad por la libertad, por la mas elemental 
libertad humana, por los derechos humanos. Despues 
anadio: ...cuando era un nino, en la ciudad de Bie- 
lovstok veia con dolor el rechazo reciproco por el gue 
se dividian los hijos de un mismo pais y de la misma 
ciudad........ Y entonces tuve la ilusidn de que tras un
cierto nŭmero de anos todo cambiaria y mejoraria... 
...Paso efectivamente un cierto nŭmero de anos, y en 
vez de mis bellas ilusiones vi una terrible realidad: en 
las calles de mi desgraciada ciudad natal, unos hom- 
bres salvajes se arrojaban con hachas y bastones de 
hierro como las mas crueles bestias contra tranquilos 
habitantes cuya toda culpa consistia solo en que estos 
hablaban otro idioma y teman otra religion distinta de 
la de esos salvajes. Por eso se les rompia el crdneo y 
se les sacaban los ojos a hombres y mujeres, debiles 
ancianos e inocentes ninos. No quiero narraros los te- 
rribles detalles de la bestial matanza de Bielovstok; a 
vosotros como esperantistas quiero deciros solo que 
son aŭn terriblemente altos y gruesos los muros entre 
los pueblos, contra los cuales batallamos. Despues el 
adaro el sentido de la Declaracion de Boulogne sur 
Mer diciendo: Esperantista es toda persona que usa el 
idioma Esperanto para cualquier objetivo. Pero ade- 
mds del lado practico, obligatorio para todos y expre- 
sado en la Declaracion, el Esperantismo tiene ademas 
otro lado, no obligatorio pero mucho mas importante, 
un lado ideal. Diversos esperantistas pueden concebir 
este lado de la mas diversa manera........ Por desgra-
cia, ŭltimamente, entre los esperantistas aparecen vo- 
ces que dicen que Esperanto es solo un idioma: "evi- 
tad ligar incluso totalmente en privado el esperantismo 
con la idea, pues de otra manera se pensara que todos 
nosotros tenemos esa idea y desagradaremos a diver- 
sas personas que no aman esa idea". Del temor de que 
nosotros posiblemente no agradaremos a esas perso- 
nas que precisamente qtiieren usar el Esperanto solo 
para asuntos practicos para ellos, todos nosotros de- 
bemos arrojar de nuestro corazdn esa parte del espe- 
rantismo que es la mas importante, la mas santa, esa 
idea que es el principal objetivo del Esperanto. jOh! 
jay!, prunea!. Si a nosotros, los primeros luchadores 
por el Esperanto se nos impide en nuestra accion toda 
idea, con indignacidn romperemos y quemaremos todo 
lo que escribimos por el Esperanto. jCon un Esperan- 
to tal que deberto servir exclusivamente para objetivos 
del comerco y utilidad practica nosotros no queremos 
tener nada en comŭn!....... Pero esos esperantistas que
pertenecen a nuestra causa no por su cabeza, sino por 
su corazdn, esos siempre sentiran y apreciaran en el 
Esperanto ante todo una idea interna; ellos no teme- 
ran que el mundo en son de burla nos Hame utopicos, 
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la Esperantismo kaj tiuj kongresoj fariĝos kons- 
tanta festo de la homa frateco kaj de la homo. 
Interesega ni taksas tiun elparoladon de nia Majs- 
tro. Unue li informas pri tio ke la ideo krei inter- 
nacian lingvon venis al li konstatinte la malamon 
reganta inter la parolantoj de malsamaj lingvoj, 
apartenantaj al malsamaj etnioj. Esperanto estas 
denaske kontraŭrasisma kaj kontraŭŝovinisma; ĝi 
klopodas la amon inter la homaj gentoj. Kaj tio 
estas kvazaŭ la animo de Esperanto. Zamenhof te- 
rnas en la sama parolado pri la t.n. «Interna ideo» 
de Esperanto. Li antaŭavertas nin kontraŭ tiu ten- 
denco, jam ekzistanta en lia tempo kaj persistanta 
ankaŭ nuntempe, konsideri Esperanton nur de tek- 
nika vidpunkto kiel ilo por la interkomunikado - 
kio estus kvazaŭ la korpo de nia afero- sed mal- 
atentante pri la idea aŭ idealisma enhavo: ĝia al- 
vokiĝo meti finon al la baroj kiuj disdividis la 
homaron dum miljaroj por starigi idealan mondon 
de paco, konkordo kaj amo inter la homoj.
Inter la intervenoj kiuj sekvis tiun de D-ro Za- 
menhof estis tiuj, nome de Hispanio, de pastro 
Guinart kiel kastililingvano, kaj Pujala i Valles 
kiel katalunlingvano.
Inter la disponoj de tiu kongreso estis la starigo 
de Esperantistaj Konsulejoj en la diversaj landoj. 
Oni decidis fine, ke la Tria Universala Kongreso 
okazu en Anglujo.

Agado de Ia esperantistoj en nia lando

La Dua Universala Kongreso en Ĝenevo, samkiel 
tiu de la antaŭa jaro en Boulogne sur Mer (Fran- 
cio), estis iome interesa reklamo por la hispana 
publiko kiel ekzemplo de praktika utileco de Espe- 
ranto en la aferoj de la reala vivo; sur tiu bazo la 
geesperantistoj de nia lando propagandis pri nia 
afero per la jurnalaro. Aperis artikoloj pri Espe- 
ranto kaj la ĵus okazinta E-Kongreso en la duon- 
monata revuo de Alicante Museo Expo sidon ver- 
kita de Miguel de Elizaicin, en La Verdad kaj El 
Liberal de Murcia subskribitajn de Ricardo Co- 
dorniu kaj Lopez Villanueva, en El Faro de Vigo 
subskribitaj de nia samideano Francisco Anino, en 
Papely Tinta de Toledo, subskribitaj de Francis- 
co Morote; en El Nervion kaj El Noticiero Bilbai- 
no de Victor O. Allende; en La Lealtad de Jaen, 
verkitaj de Serafin Baudin; en La Corresponden- 
cia de Valencia subskribitaj de Roman Ayza; en 
La Union Mercantil de Malaga, verkitaj de Jorge 
Norman; en Revista de Orense subskribitaj de 
Salvador Padilla; en El Correo de Valencia verki- 
taj de Francisco Domingo; en La Opinion de Ca- 
lahorra, verkitaj de Celestino Escobes; en El Uni- 

y los chauvinistas nacionalistas incluso atacaran nues- 
tro ideal como si fuese un crimen, tales esperantistas 
estaran orgullosos de ese nombre de utdpicos. Cada 
nuevo congreso fortalecera en ellos el amor a la idea 
interna del Esperantismo y esos congresos seran una 
fiesta interminable de la fraternidad humana y del 
hombre.
Consideramos interesantisimo ese discurso de nuestro 
Maestro. En primer lugar el informa que la idea de 
crear una lengua internationa! Ie vino al constatar el 
odio existente entre los que hablaban lenguas diferen- 
tes y que pertenecian a distintas etnias. El Esperanto es 
antiracista y antichauvinista de nacimiento; persigue el 
amor entre las comunidades humanas. Y eso es como 
el alma del Esperanto. Zamenhof trata en el mismo 
discurso sobre la llamada «Idea interna» del Esperan- 
to. El nos previene contra la tendencia, existente ya en 
su epoca y persistente actualmente, a considerar el 
Esperanto solo desde el punto de vista tecnico como 
un instrumento para la intercomunicacion -lo que seria 
como el cuerpo de nuestro asunto- pero desatendiendo 
el contenido ideal o idealista: sŭ vocation de poner fin 
a las barreras que separan a la humanidad durante mi- 
lenios para establecer un mundo ideal de paz, concor- 
dia y amor entre los hombres.
Entre las intervenciones que siguieron a la del Doctor 
Zamenhof estuvieron las que se hicieron, en nombre 
de Espana, por el sacerdote Guinart como castellano- 
parlante, y Pujala i Valles como catalanoparlante.
Entre las disposiciones de este congreso estuvo el 
establecimiento de Consulados Esperantistas en los 
diversos paises. Se decidio finalmente, que el Tercer 
Congreso Universal tenga lugar en Inglaterra.

Actividad de los esperantistas en nuestro pais

El Segundo Congreso Universal en Genova, al igual 
que el del ano anterior en Boulogne sur Mer (Francio), 
fue un interesante reclamo para el pŭblico espanol 
como ejemplo de utilidad practica del Esperanto en los 
asuntos de la vida reai; sobre esa base los esperantistas 
de nuestro pais hicieron propaganda sobre nuestra cau- 
sa por medio de la prensa. Aparecieron articulos acer- 
ca del Esperanto y el recientemente celebrado Congre- 
so en la revista quincenal de Alicante Museo Exposi- 
cion escrito por Miguel de Elizaicin, en La Verdad y 
El Liberal de Murcia firmados por Ricardo Codorniu 
y Lopez Villanueva, en El Faro de Vigo firmados por 
nuestro companero Francisco Anino, en Papely Tinta 
de Toledo, firmados por Francisco Morote; en El Ner- 
vidn y El Noticiero Bilbaino escritos por Victor O. 
Allende; en La Lealtad de Jaen, escritos por Serafin 
Baudin; en La Correspondencia de Kz/enc/afirmado 
por Roman Ayza; en La Union Mercantil de Malaga, 
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verso de Madrid, subskribitaj de Bravo del Ba- 
rrio; en La Gazeta de Galicia de Santiago de 
Compostela, verkitaj de Otero Garcia; en El Eco 
de Cartagena de S-ro Saralegui aŭ S-ro Calandre; 
en El Imparcial, Nuevo Mundo aŭ ABC de Ma- 
drid verkita de Zamacois aŭ Monteagudo; en Re- 
vista Gallega la artikoloj estis subskribitaj de Ma- 
ria Barbeito; en El Trabajo de Sabadell...
Tiu lasta ne nur oni informis pri la Universala 
Kongreso sed ankaŭ pri la fondo de nova esperan- 
tista Grupo, kies unua Prezidanto estis D-ro Felix 
Sotorra, Vicprezidanto Jozefo Facher kaj Sekreta- 
rio Johano V. Llado, kaj Bibliotekisto estis Jozefo 
Manau. Ankaŭ la Valencia jurnalaro okupiĝis pri 
la esperantista aktivado kiam anoncis ke dum tiu 
jaro oni elektis en la Esperanto Grupo Valencia 
kiel Prezidanto la generalon Luis Moncada. 
Unuafoje en la Historio de Esperanto en Hispanio, 
oni parolis pri Esperanto en la hispana Parlamen- 
to. Tio okazis la 6-an de Februaro de ĉi tiu jaro 
1906-a. La elparolinte estis la deputito S-ro Leo- 
poldo Romeo y Sanz, ĵurnalisto kaj politikisto el 
Zaragozo, reprezentanto de la liberaloj en la tiu 
Parlamento en lajaroj 1905, 1910, kaj 1914. Sub 
la pseŭdonimo Juan de Aragon, li aperigis rapor- 
tojn pri la milito de Maroko kaj pri la Konferenco 
de Hago kiuj estis sufiĉe publikigataj ne nur en 
nia lando sed ankaŭ de la angla jurnalo Daily Te- 
legraph kaj de la franca Le Temps. Li estis ankaŭ 
Direktoro de la liberala jurnalo La Korespondan- 
to de Hispanujo kaj fondinto de Informaciones. 
La Murcia Grupo de Esperanto komencis publiki- 
gi en tiu jaro sian bultenon La Hispana Esperan- 
tisto, kies redaktoro estis Manuel Benavente. An- 
taŭe tiu E-grupo kunhavis kiel presorgano la re- 
vuon La Suno Hispana kun la Valenciaj esperan- 
tistoj. Felietone aperis en La Suno Hispana'. «La 
kuracisto per batoj» de L.F. de Moratfn, tradukita 
de Vicente Inglada, kaj «La jeso de la knabinoj» 
de la sama verkisto, tradukita de la Prezidanto de 
la Esperantista Grupo Murcia, Norman Maclean.

Jaro 1907-a

Dum tiu ĉi jaro daŭris la progresado de nia afero 
en Hispanio, kreskis la nombro da hispanaj gees- 
perantistoj ne nur en la grandaj urboj sed en pres- 
kaŭ la tuta lando. Kun pli ol kvardek Esperantaj 
Societoj oficialigitaj, nia lando staris en la kvina 
loko pro la nombro da geesperantistoj en la tuta 
mondo kaj plu daŭris la favora al ni fluo.
Komence de la jaro kunvenis la H.S.p.p.E. (His- 
pana Societo por la propagando de Esperanto), kaj 
elektis novan estraron, plejparte el la Valencia re- 

escrito por Jorge Norman; en Revista de Orense firma- 
do por Salvador Padilla; en El Correo de Valencia es- 
crito por Francisco Domingo; en La Opinion de Cala- 
horra, escrito por Celestino Escobes; en El Universo 
de Madrid, de Bravo del Barrio; en La Gazeta de Ga- 
licia de Santiago de Copostela, escrito por Otero 
Garcia; en El Eco de Cartagena por el Sr. Saralegui 
o el Sr. Calandre; en El Imparcial, Nuevo Mundo o 
ABC de Madrid escritos por Zamacois o Monteagudo; 
en Revista Gallega Ios articulos estaban firmados por 
Maria Barbeito Cervino; en El Trabajo de Sabadell... 
Este ultima revista no solo informo sobre el Congreso 
Universal sino tambien acerca de la fundadon de un 
nuevo Grupo esperantista, cuyo primer Presidente fue 
el Doctor Felix Sotorra Masso, Vicepresidente Jose 
Facher, Secretario Juan V. Llado, y Bibliotecario Jose 
Manau. Tambien la prensa de Valencia se ocupo de Ia 
actividad esperantista cuando anuncid que durante ese 
ano se el igi 6 en el Grupo de Esperanto de Valencia 
como Presidente al General Luis Moncada.
Por primera vez en la historia del Esperanto en Espa- 
na, se hablo sobre el Esperanto en el Parlamento espa- 
nol. Eso tuvo lugar el 6 de Febrero de este ano 1906. 
El orador fue el diputado Sr. Leopoldo Romeo y Sanz, 
periodista y politico de Zaragoza, representante de los 
liberales en ese Parlamento en los anos 1905, 1910, y 
1914. Bajo el seudonimo Juan de Aragon, publico re- 
portajes sobre Ia guerra de Marruecos y sobre la Con- 
ferencia de Hague que fueron hastante difundidos no 
sĜlo en nuestro pais sino tambien en el periodico in- 
gles Daily Telegraph y en frances Le Temps. Fue tam- 
bien Director del periodico liberal EL Corresponsal de 
Espana y fundador de Informaciones.
El Grupo Murciano de Esperanto comenzo a publicar 
en este ano su boletin La Hispana Esperantisto, cuyo 
redactor era Manuel Benavente. Anteriormente ese 
grupo compartia como organo de prensa la revista La 
Suno Hispana (El Sol Espanol) con los esperantistas 
valencianos. Por entregas aparecid en La Suno Hispa- 
na: «El medico a palos» de L.F. de Moratin, traducido 
por Vicente Inglada, y «El si de las ninas» del mismo 
autor, traducido por el Presidente del Grupo Esperan- 
tista de Murcia, Norman Maclean.

Ano 1907

Durante este ano prosiguio el avance de nuestra causa 
en Espana, crecio el nŭmero de esperantistas espanoles 
no sdlo en las grandes ciudades sino en casi todo el 
pais. Con mas de cuarenta Asociaciones Esperantistas 
oficializadas, nuestro pais se coloco en el quinto lugar 
por el nŭmero de esperantistas en todo el mundo y 
continuo el flujo favorable a nosotros.
A comienzos del ano se reunio la H.S.p.p.E. 
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giono. La fondinto kaj ĝisnuna Prezidanto de tiu 
asocio, Ricardo Codorniu estis anstataŭita de Ra- 
mon Ayza Maquen; samideano Codorniu restis ki- 
el Honora Prezidanto. Estis elektita Vicprezidanto 
Vicente Inglada Ors, kaj Sekretario pastro Anto- 
nio Guinart. Tiu nova estraro tuj entreprenis de- 
marŝojn por interakordi kun Ia diversaj E-grupoj 
de Hispanio la eblan organizadon de Universala 
Kongreso de Esperanto en nia lando por Ia jaro 
1909-a. Pluraj estis la urboj kiuj sin proponis por 
tiu grava evento, inter ili la Grupoj de San Sebas- 
tian, Bilbao, kaj Barcelono.
Estis fonditaj novaj Esperantistaj Grupoj en His- 
panio dum ĉi tiujaro. La Majoro je kavaleria Mi- 
guel Elizaicin Espana fondis la Esperantan Gru- 
pon de Alicante kaj estis ĝia unua Prezidanto. Oni 
fondis ankaŭ Grupon en Albacete, kies Prezidanto 
estis Rafael Garcia Moreno; kaj en Tortosa: Pre- 
zidanto Jose Navarro, kaj en Lugo: Prezidanto 
Higinio V. Amejeiras; en Cartagena: Prezidanto 
Carlos Roca; en Simat de Valdigna: Prezidanto 
Julio Morato Gil; en Medina del Campo: Prezi- 
danto Francisco Roman; Grupo «Paco kaj Amo» 
de Barcelono: Prezidanto Joan Bausells; en San 
Fernando (Cadiz): Prezidanto Jose Garzon Ruiz; 
en Carcagente (Valencia): Prezidanto Domingo 
Talens; en Ubeda (Jaen): Prezidanto Juan Garcia 
Martin; en El Royo (Soria); Prezidanto S-ro 
Arambilet; en Burriana: Prezidanto Jose Sanz Fa- 
bra; en Castellart del Valles: Prezidanto Joan 
Abarcat; en Igualada: Prezidanto Manuel Nadal; 
en Fako de Akademio Politeknika de Cadiz: Pre- 
zidanto Jose Garzon Ruiz; en Santurce: Prezidan- 
to D-ro Guillermo Gorostiza; Grupo «Amikeco» 
de Barcelono: Prezidanto Mauricio F. de Eixala; 
Esperanta Klubo de Palma: Prezidanto D-ro Aris; 
Esperanta Grupo de Liria: Prezidanto Juan Serva 
Fernando; Grupo Esperantista Lleida: Prezidanto 
Francisco Lusilla; ankaŭ estis fonditaj Grupoj en 
Salamanca, Bermeo, Eibar, Gibraltar... Estis fon- 
dita ankaŭ la Madrida Esperanta Grupo, kies unua 
Prezidanto estis kapitano Jose Perogordo kaj Se- 
kretario S-ro Galant; ankaŭ la Grupo Esperantista 
de Tenerife: Prezidanto Juan Camberleng; Vicpre- 
zidanto Eladio Gonzalez, kaj Sekretario Julio Lo- 
pez Mendez. La Esperanta Grupo de San Sebas- 
tian, kies Prezidanto estis Julio Garrido, fondita la 
unuan de Novembro de ĉi-tiu jaro 1906-a, rapide 
progresis; jam post malmultaj monatoj ĝi havis 
116 membrojn kaj kandidatis por organizi la Kvi- 
nan Universalan Kongreson. Simile kreskis la gru- 
po Portugalete, prezidita de S-ro Vallejo kiu bal- 
daŭ nombris 86 membrojn.
Tiam la esperantistoj rigardis la estontecon opti- 
misme. En kelkaj urboj Esperanto estis tre popu- 

(Asociacion Espanola para la propaganda del Esperan- 
to), y eligiĉ una nueva direccion, en su mayor parte de 
la region valenciana. El fundador y hasta entonces Pre- 
sidente de esa asociacion, Ricardo Codorniu fue susti- 
tuido por Ramon Ayza Maquen; el companero Codor- 
niŭ quedo como Presidente de Honor. Fue elegido Vi- 
cepresidente Vicente Inglada Ors, y Secretario el sa- 
cerdote Antonio Guinart. Esta nueva direccion al punto 
emprendid gestiones para acordar con los diversos gru- 
pos de Esperanto de Espana la posible organizacion de 
un Congreso Universal de Esperanto en nuestro pais 
para el ano 1909. Varias fueron las ciudades que se 
propusieron para ese importante evento, entre ellas los 
Grupos de San Sebastian, Bilbao, y Barcelona.
Fueron fundados nuevos Grupos Esperantistas en Es- 
pana durante este ano. El Comandante de caballeria 
Miguel Elizaicin Espana fundo el Grupo de Esperanto 
de Alicante y fue su primer Presidente. Se fundo tam- 
bien un Grupo en Albacete, cuyo Presidente fue Rafael 
Garcia Moreno; y en Tortosa: Presidente Jose Navarro, 
y en Lugo: Presidente Higinio V. Amejeiras; en Carta- 
gena: Presidente Carlos Roca; en Simat de Valdigna: 
Presidente Julio Morato Gil; en Medina del Campo: 
Presidente Francisco Roman; Grupo «Paco y Amo» 
(«Paz y amor») de Barcelona: Presidente Joan Bause- 
lls; en San Fernando (Cadiz): Presidente Jose Garzon 
Ruiz; en Carcagente (Valencia): Presidente Domingo 
Talens; en Ubeda (Jaen): Presidente Juan Garcia Mar- 
tin; en El Royo (Soria); Presidente Sr. Arambilet; en 
Burriana: Presidente Jose Sanz Fabia; en Castellart del 
Valles: Presidente Joan Abarcat; en Igualada: Presiden- 
te Manuel Nadal; en Seccion de la Academia Politec- 
nica de Cadiz: Presidente Jose Garzon Ruiz; en Santur- 
ce: Presidente Doctor Guillermo Gorostiza; Grupo 
«Amikeco» («Amistad») de Barcelona: Presidente 
Mauricio F. de Eixala; Club Esperantista de Palma: 
Presidente Doctor Aris; Grupo Esperantista de Liria: 
Presidente Juan Serva Fernando; Grupo Esperantista 
Lleida: Presidente Francisco Lusilla; tambien fueron 
fundados Grupos en Salamanca, Bermeo, Eibar, Gi- 
braltar... Fue fundado tambien el Grupo de esperanto 
Madrileno, cuyo primer Presidente fue el capitan Jose 
Perogordo, y Secretario el Sr. Galant; tambien el Gru- 
po Esperantista de Tenerife: Presidente Juan Camber- 
leng; Vicepresidente Eladio Gonzalez, y Secretario Ju- 
lio Lopez Mendez. El Grupo Esperantista de San Se- 
bastian, cuyo Presidente fue Julio Garrido, fundado el 
dia uno de Noviembre de este ailo 1906, progreso rapi- 
damente; ya tras pocos meses tenia 116 miembros y 
presento su candidatura para organizar el Quinto Con- 
greson Universal. Similarmente crecid el Grupo de 
Portugalete, presidido por el Sr. Vallejo, que pronto 
alcanzo Ia cantidad de 86 miembros.
Entonces los esperantistas miraban el futuro con opti- 
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lara; en Cartagena, okazadis samtempe pluraj kur- 
soj. En Sabadell la esperantistoj organizis pro- 
prajn festojn kiuj kontribuis al la popularigo de 
nia lingvo.
Tial ke ankaŭ en aliaj landoj Esperanto spertis 
similan progreson, niaj samideanoj de tiu epoko 
eŭforie revis pri baldaŭa fina venko de la inter- 
nacia lingvo. Sub tia optimisma sento troviĝis an- 
kaŭ D-ro Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto. En 
la esperastista himno, verkita en tiuj jaroj, oni 
temas pri "flugiloj de facila vento" temante pri la 
rapida progreso de nia afero. Rimarkinde estas ki- 
om malsama estas la situacio nuntempe, post pres- 
kaŭ unu jarcento. Nia historia rakontado, eĉ se 
centrita sur la Esperantista Movado en Hispanio, 
sufiĉe atentos pri la situacio de la movado mond- 
skale por konstati kiom influis en la fiasko de niaj 
esperoj la katastrofo de la Unua Mondmilito kaj 
aliaj tragedioj de nia civilizacio.

La Tria Universala Esperanta Kongreso, en 
Cambridge

En tiu ĉi jaro 1907-a, la Universala Kongreso de 
Esperanto okazis en Cambidge (Britio) en la dua 
semajno de aŭgusto. La favora poziciiĝo de la so- 
cio rilate al nia ideo en tiu epoko evidentiĝis 
ankoraŭfoje en la maniero kiel estis traktita D-ro 
Zamenhof je sia alveno al la kongresurbo. Li estis 
akceptita en la Norda Stacidomo de Cambridge, 
tutpompe ornamita kvazaŭ oni devus akcepti 
membron de la reĝa familio. La Urbestro S-ro 
Stace, akompanate de urbkonsilantanoj kaj mem- 
broj de la Loka Kongresa Komitato, akceptis nian 
Majstron kun grandaj honoroj. Post la protokola 
prezentado, D-ro Zamenhof, la Urbestro, Rektoro 
de la Universitato, kaj unu membro de la Loka 
Kongresa Komitato veturis en luksa aŭtomobilo 
ĉirkaŭata de rajda gvardio al Fitzwilliam Muzeum 
kie okazis la oficiala akcepto fare de la Vic- 
kanceliero Lia Moŝto Lordo E.S. Roberts, kiu 
estis akompanata de altranguloj. Dum la irado sur 
la stratoj, nia Majstro, estis varme aklamata de la 
publiko. Je la oka horo vespere, okazis la solena 
Malfermo, kiun prezidis D-ro Zamenhof kaj alt- 
ranguloj de nia internacia esperantista Movado. Li 
mem faris la Malferman paroladon, per kiu li 
dankis la gastamecon de la lando kiu nin akceptis 
kaj salutis samtempe la kongresanaron; poste li 
esprimis tiujn brilajn ideojn pri la Esperantismo, 
vera doktrino pri homamo, kaj klarigis per majs- 
traj konceptoj, sian penson pri la okazigo de 
kongresoj; li asertis: ĉio kio kondukas al rompado 
de la muroj inter la gentoj, apartenas al niaj 
kongresoj. Longaj aplaŭdoj premiis tiun 

mismo. En algunas ciudades el Esperanto era muy po- 
pular; en Cartagena tentan lugar varios cursos a la vez. 
En Sabadell los esperantistas organizaban fiestas pro- 
pias que contribuian a la popularizacio n de nuestro 
idioma. Dado que tambien en otros paises el Esperanto 
experimentaba un progreso similar, nuestros colegas de 
esa epoca euforicamente sonaban acerca de una proxi- 
ma victoria final de la lengua internacional. Bajo tal 
optimista sentimiento se encontraba tambien el Doctor 
Zamenhof, el autor del Esperanto. En el himno espe- 
rastista, compuesto en esos anos, se habla de "alas de 
un viento facil" referido al rapido progreso de nuestra 
causa. Es digno de tener en cuenta euan diferente es la 
situacion actualmente, tras casi un siglo. Nuestra narra- 
cion historica, incluso si centrada sobre el Movimiento 
Esperantista en Espana, prestara la suficiente atenci on 
a Ia situacion del movimiento a escala mundial para 
constatar cuanto influyo en el fracaso de nuestras espe- 
ranzas la catastrofe de la Primera Guerra Mundial y 
otras tragedias de nuestra civilizacion.

El Terccr Congreso Universal de Esperanto, en 
Cambridge

En este ano 1907, el Congreso Universal de Esperanto 
tuvo lugar en Cambidge (Inglaterra) en la segunda se- 
mana de Agosto. El posicionamiento favorable de la 
sociedad en relacion a nuestra idea en esa epoca se 
evidencia de nuevo en Ia manera como fue tratado el 
Doctor Zamenhof a su llegada a la ciudad congresual. 
Fue recibido en la Estacion del Norte de Cambridge, 
que estaba pomposamente adomada como si se fuese 
a recibir a un miembro de la familia reai. El Alcalde 
Sr. Stace, acompanado de concejales y miembros del 
Comite Local del Congreso, recibio a nuestro Maestro 
con grandes honores. Tras la prezentadon protocolaria, 
el Doctor Zamenhof, el Alcalde, el Rector de la Uni- 
versidad, y un miembro del Comite Local del Congre- 
so viajaron en un lujoso aŭtomovil rodeado de guar- 
dias a caballo hasta el Fitzwilliam Muzeum donde tu- 
vo lugar la bienvenida oficial a cargo del Vicecanciller 
Lord E.S. Roberts, que estaba acompanado de persona- 
jes de alto rango. Durante la marcha a traves de las 
calles, nuestro Maestro fue calurosamente aclamado 
por el pŭblico. A las ocho de la tarde tuvo lugar la 
solemne inaŭguracion, presidida por el Doctor Zamen- 
hof y personalidades de nuestro Movimiento esperan- 
tista internacional. El mismo hizo el discurso de 
Apertura, por el cual agradecio la hospitalidad del pais 
que nos recibio y a la vez saludo a los congresistas; 
despues el expresd esas brillantes ideas sobre el 
Esperantismo, verdadera doctrina de amor humano, y 
adaro por medio de magistrales conceptos su pensa- 
miento sobre la celebradon de congresos; dijo el: todo 
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paroladon.
Por ni, hispanoj, tiu ĉi kongreso estas interesa pro 
tio ke en ĝi oni decidis ke post du jaroj la 
Universala E-Kongreso okazos en nia lando, 
kvankam ankoraŭ ne estis decidite ĉu ĝi okazos en 
Bilbao, en San Sebastian aŭ en Barcelono.

Esperantaj eldonajoj en Hispanio

Estis fondita en nia lando organizaĵo nomata 
Eldona Hispana Societo, kies celo estis la el- 
donado de verkoj en Esperanto, ĉu tradukitaj aŭ 
originale verkitaj. Oni anoncis kiel unuan: 
«Edziĝo malaranĝita aŭ terura nekompreniĝo» 
originale verkitan de Vicente Inglada Ors. Ankaŭ 
aperis: «Cent dektri humoraĵoj» kaj «Personaj 
nomoj» originale verkitaj de Jimenez Loira. 
Ankaŭ oni publikigis dum tiu ĉi jaro, kvankam ne 
fare de tiu eldonejo, «La Rompantoj» Kvin mono- 
logoj, de F.Pujala i Valles, Presejo Hachette. 
Paris. De sama aŭtoro «Gramatica Catalana de la 
Llengua Int. Esperanto», Eldonita en Barcelono en 
1906-a. S-ro Vicente Inglada, publikigis plurajn 
teatroverkojn de la Nobelpremiito Jacinto Bena- 
vente, kiujn li tradukis al Esperanto: «La manĝ- 
ajo de la sovaĝbestoj», «Kruela Adiaŭo», «La 
Malbonfarantoj de la Bono», «La princino Bebe», 
«La triumfanta animo».
En kio koncernas al la eldonado de Revuoj kaj 
bultenoj en Esperanto, estas menciinde ke daŭre 
aperadis La Suno Hispana, ĉiumonata revuo, 
organo de la Hispana Societo por la propagando 
de Esperanto kaj de la Esperanta Grupo de 
Valencio, kies redaktoro tiam estis Rafael Duyos 
Sedo, kaj ankaŭ La Hispana Esperantisto, pres- 
organo de la Esperanta Grupo de Murcio, kiu 
aperis kun la ĉiusemajna beletra revuo "Murcia", 
redaktita de Manuel Benavente.

Jaro 1908-a. Aktiveco de la Hispana Esperanto- 
Movado

Kelkaj el la hispanaj Esperanto-Grupoj elektis 
novan estraron dum la unuaj semajnoj de la jaro. 
Kiel sciate, en tiu epoko la plej grava el la E- 
societoj de nia lando estis sendube tiu, kiu iel 
reprezentas ĉiujn hispanojn: la Hispana Societo 
por propagando de Esperanto (H.S.p.p.E.), kies 
konsiston estis:
Honoraj Prezidantoj: D-ro L.L. Zamenhof kaj S- 
ro Ricardo Codorniu.
Efektiva Prezidanto: Roman Ayza Maquen. 
Vicprezidantoj: Vicente Inglada Ors kaj Antonio 
Lopez Villanueva. Sekretarioj: Honora, Pastro 
Antonio Guinart; efektiva: Rafael Duyos Sedo. 

lo que conduce a la ruptura de los muros entre las 
gentes, pertenece a nuestros congresos. Un largo 
aplauso premio esta intervencio n.
Para nosotros, los espanoles, este congreso fue intere- 
sante ya que en el se decidio que tras dos anos el Con- 
greso Universal de Esperanto tendra lugar en nuestro 
pais, aunque aŭn no se decidio si seria en Bilbao, en 
San Sebastian o en Barcelona.

Edicioncs en Esperanto en Espana

Fue fundada en nuestro pais una organizacion llamada 
Asociadon Espaiiola de Ediciones, cuyo objetivo era 
la edicion de obras en Esperanto, traducidas o escritas 
originalmente en csa lengua. Se anuncid como prime- 
ra: «Boda desarreglada o una terrible incomprensi on» 
escrita originalmente en Esperanto por Vicente Inglada 
Ors. Aparecio tambien: «Ciento trece chistes» y 
«Nombras personales» escrita originalmente en Espe- 
ranto por Jimenez Loira.
Tambien se publicaron en este ano, aunque no por esta 
editora, «Los Rompedores» Cinco monologos, de F.- 
Pujala i Valles, Imprenta Hachette. Paris. Del mismo 
autor «Gramatica Catalana de la Llengua Int. Esperan- 
to», Editada en Barcelona en 1906. El Sr. Vicente In- 
glada, publico varias obras teatrales de la Premio No- 
bel Jacinto Benavente, traducidas por el al Esperanto: 
«La comida de las fieras», «Despedida Cruel», «Los 
Malhechores del Bien», «La infanzona», «El alma 
triunfante».
En lo que concierne a la edicion de revistas y boletines 
en Esperanto, debe mencionarse que siguio aparecien- 
do La Suno Hispana (El Sol Espanol), revista men- 
sual, organo de la Asociaci on Espanola para la propa- 
ganda de Esperanto y del Grupo Esperantista de Va- 
lencia, cuyo redactor entonces era Rafael Duyos Sedo, 
y tambien La Hispana Esperantisto (El Esperantista 
Espanol), organo de prensa del Grupo Esperantista de 
Murcia, que aparecfa con la revista semanal de bellas 
arles "Murcia", redactada por Manuel Benavente.

Ano 1908. Actividad del Movimiento Esperantista 
Espanol

Algunos de los Grupos espanoles de Esperanto eligie- 
ron nueva direcci on durante las primeras semanas del 
ano. Como es sabido, en esa epoca la mas importante 
de las asociaciones de Esperanto de nuestro pais era 
sin duda aquella que de alguna manera representa a to- 
dos los espanoles: la Asociacio n Espanola para la pro- 
paganda de Esperanto (H.S.p.p.E.), que estaba com- 
puesta por:
Presidentes honorificos: Doctor L.L. Zamenhof y Sr. 
Ricardo Codorniu. Presidente efectivo: Roman Ayza 
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Estraranoj: Emilio Fabre, Aŭgusto Jimenez Loira, 
Manuel Monteagudo, Manuel Benavente, Santiago 
Garcia Oltra, Andres Pino, kaj Vicente Marzal. 
Ankaŭ multaj aliaj Esperantaj Grupoj elektis siajn 
respektivajn estrarojn, inter ili ni mencias tiujn de 
la Valencia Grupo, prezidita de Vicente Inglada; 
de la Grupo de Madrido, kies prezidanto estis 
Jose Perogordo; de la Grupo de Barcelono, 
prezidita de Alfonso Sabadell, kaj de la Grupo 
Paco kaj Amo de sama urbo, prezidita de Joan 
Bausells; de la grupo de Enguera, kies prezidanto 
estis Fernando Soler y Vais; de tiu de Simat de 
Valdigna, prezidita de Julio Morato Gil; de la 
Grupo de Benicarlo, prezidita de Jose Marfa 
Feber; de tiu de la bela Mallorca, kies prezidanto 
estis D-ro Jose Aris; de tiu de Arbos del Penedes, 
prezidita de Agustin Escarra; la grupo de San 
Sebastian, prezidita de Julio Garrido; tiu de 
Cartagena kies prezidanto estis Luis Calandre 
Lizana; tiu de Santurce, prezidita de Guillermo 
Gorostiza; tiu de Castellar del Valles, prezidita de 
P.Juan Abarcat; tiu de El Ferrol, prezidita de 
Julio Casares; la Grupo de Liria, sub la 
prezidanteco de Juan Serra; tiu de Alcoy, prezi- 
dita de Jose Bellido; tiu de Villanueva del 
Arzobispo, kies prezidanto estis Policromio 
Montoro Bueno; la Grupo de Tolosa, prezidita de 
R.P. Mariano Plana; tiu de Igualada, prezidita de 
Manuel Nadal, tiu de Venta del Moro, prezidita 
de Luis Pardo; la Grupo de U tiel, prezidita de 
Generoso Plandis; la grupo de San Fernando 
(Cadiz), kun la prezidanteco de Jose Garzon Ruiz; 
tiu de Almeria, prezidita de Francisco Cordero; 
tiu de Burgos, prezidita de Manuel Esteban; la 
Grupo de Villacarrillo (Jaen), prezidita de Cres- 
cencio Gutierrez Zapico.
Ni transkribis ĉi tiun longan liston de la hispanaj 
Grupoj de Esperanto kiuj renovigis ĉi-jare sian 
estraron por reliefigi kiom aktiva estis tiam la 
vivo de la Esperantaj organizaĵoj en nia lando. 
Granda parto el la laboroj de la Grupoj havis jam 
kiel horizonto la Kvina Universala Kongreso de 
Esperanto eble okazonta en Hispanio. Estis pluraj 
la urboj kiuj kandidatis por organizi ĝin: 
Barcelono kaj San Sebastian; krome aspiris al la 
organizado de tiu kongreso ankaŭ la Usona urbo 
Chantaugua.
Alia signo de la vigleco de nia landa Esperanto- 
Movado estis la fondo de novaj Grupoj. En Zara- 
gozo, kelkaj esperantistoj kaj simpatiantoj de nia 
afero decidis, sub iniciato de S-roj Gaston, 
Benitez kaj Montagud, fondi Esperantan Societon. 
La 3-an de Julio estis aprobita oficiale la Statuto 
de la nova Centro sub la nomo Frateco, kies unua 
Prezidanto estis Agustin de Montagud, Vic- 

Maquen. Vicepresidentes: Vicente Inglada Ors y Anto- 
nio Lopez Villanueva. Secretarios: honorifico, el sacer- 
dote Antonio Guinart; efectivo: Rafael Duyos Sedo. 
Vocales: Emilio Fabre, Aŭgusto Jimenez Loira, Ma- 
nuel Monteagudo, Manuel Benavente, Santiago Garcia 
Oltra, Andres Pino, y Vicente Marzal.
Tambien muchos otros Grupos de Esperanto eligieron 
sus respectivas direcciones, entre ellos mencionamos 
los del Grupo Valenciano, presidido por Vicente Ingla- 
da; el Grupo de Madrid, cuyo presidente fue Jose Pe- 
rogordo; del Grupo de Barcelona, presidido por Alfon- 
so Sabadell, y del Grupo Paco y Amo (Paz y Amor) 
de la misma ciudad, presidido por Joan Bausells; del 
Grupo de Enguera, cuyo presidente fue Fernando Soler 
y Vais; del de Simat de Valdigna, presidido por Julio 
Morato Gil; del Grupo de Benicarlo, presidido por Jo- 
se Maria Feber; del de la bella Mallorca, cuyo presi- 
dente fue Doctor Jose Aris; del de Arbos del Penedes, 
presidido por Agustin Escarra; el Grupo de San Sebas- 
tian, presidido por Julio Garrido; el de Cartagena cuyo 
presidente fue Luis Calandre Lizana; el de Santurce, 
presidido por Guillermo Gorostiza; el de Castellar del 
Valles, presidido por P.Juan Abarcat; el de El Ferrol, 
presidido por Julio Casares; el Grupo de Liria, bajo la 
presidencia de Juan Serra; el de Alcoy, presidido por 
Jose Bellido; el de Villanueva del Arzobispo, cuyo 
presidente fue Policromio Montoro Bueno; el Grupo 
de Tolosa, presidido por R.P. Mariano Plana; el de 
Igualada, presidido por Manuel Nadal, tiu de Venta del 
Moro, presidido por Luis Pardo; el Grupo de Utiel, 
presidido por Generoso Plandis; el grupo de San Fer- 
nando (Cadiz), con la presidencia de Jose Garzon 
Ruiz; el de Almeria, presidido por Francisco Cordero; 
el de Burgos, presidido por Manuel Esteban; el Grupo 
de Villacarrillo (Jaen), presidido por Crescencio 
Gutierrez Zapico.
Transcribimos esta larga lista de los Grupos espanoles 
de Esperanto que reno varon este ano su direccion para 
poner de relieve euan activa era entonces la vida de las 
organizaciones esperantistas en nuestro pais. Gran 
parte de los trabajos de los Grupos teman ya como ho- 
rizonte el Quinto Congreso Universal de Esperanto que 
posiblemente tendria lugar en Espana. Fueron varias 
las ciudades que presentaron su candidatura para orga- 
nizarlo: Barcelona y San Sebastian; ademas aspiraba a 
ello tambien la ciudad norteamericana Chantaugua.
Otro signo del vigor del Movimiento Esperantista de 
nuestro pais era la fundacion de nuevos Grupos En 
Zaragoza, algunos esperantistas y simpatizantes de 
nuestra causa decidieron, bajo la iniciativa de los Sres. 
Gaston, Benitez y Montagud, fundar una Asociacion 
de Esperanto. El 3 de Julio fue aprobado oficialmente 
el Estatuto del nuevo Centro bajo el nombre Frateco 
(Fraternidad), cuyo primer Presidente fue Agustin de 
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prezidanto Emilio Gaston, kaj Sekretario Emilio 
Artigas. Estraranoj estis: Sroj Benitez, Jordana de 
Pozas, Roman Estrada, Asuncion Romeo, Jose 
Antonio Martinez, Alfonso Gonzalez kaj Miguel 
Sancho Izquierdo. La Centro Frateco estos unu el 
la plej viglaj de Hispanujo; ĝi estis la sola 
Esperanto-Grupo de nia lando kiu de sia fondiĝo 
ĝis nun, neniam fermis siajn pordojn, eĉ dum kaj 
post la hispana civila milito, kaj spite al ĉiuj 
malfacilaĵoj. En Barbastro (Huesca), la kanonik- 
estro Alfredo Sevil, faris belegan publikan 
paroladon pri Esperanto; dank’ al ĝi oni fondis en 
tiu urbo de la Alta Aragono Esperantan Grupon. 
Ankaŭ en La Laguna (Kanariaj Insuloj) oni fondis 
Esperantan Grupon, kies unua Prezidanto estis 
Jose Rojas Rodriguez. Dank’ al la fervoraj 
klopodoj de Enrique Altavas, en Aibar (Navarro) 
oni fondis ankaŭ Esperantan Societon, kies unua 
Prezidanto estis li mem. Ankaŭ en Barcelono oni 
fondis plian Esperantan Grupon nomitan Tero kaj 
Libereco, kies unua Prezidanto estis Mauricio F. 
Eixala. Ankaŭ la industria urbo Baracaldo havis 
novan Esperantan Societon, kies Prezidanto estis 
Mauricio Romera.
Estis sufiĉe intensa la propagando pri kaj por 
Esperanto dum tiu jaro en la tuta lando. Multaj 
hispanaj ĵurnaloj publikigis artikolojn de niaj 
samideanoj pri la internacia lingvo; la plej elstaraj 
esperantistoj profitis ĉiun okazon ne nur por 
publikigi tiujn artikolojn sed ankaŭ por prelegi en 
kaj ekster niaj medioj:
La Esperanta Grupo de Santurce, organizis propa- 
gandan mitingon en la Urbodomo; Ramon Ber- 
donces, faris belan paroladon pri Esperanto, antaŭ 
multenombra ĉeestanta publiko. En la sidejo de la 
Barcelona Societo de Amikoj de la Instruado 
okazis grava prelego de Juan B. de Miguel Puig 
favore al Esperanto. S-ro Jose Garzon, advokato 
kaj pioniro de Esperanto en la provinco Cadiz, 
prelegis en salono de Casino Liberal de tiu urbo. 
Lia disertacio, estis presita en aparta broŝureto kiu 
poste estis tre uzata por propagandi Esperanton 
ĉie. En la sidejo de la Akademio pri Sociaj Scien- 
coj de Burgos, Manuel Esteban, paroladis pri 
«Historio kaj progresoj de Esperanto». Per la 
prestiĝo de tiu parolado oni atingis ke la 
Akademio citita, akceptu Esperanton kiel lingvon 
por interrilatoj en tiu scienca medio.
En la jurnalo de San Sebastian La Voz de 
Guipŭzcoa aperis alvoko de la Prezidanto de la 
Esperanta Grupo de tiu ĉi urbo S-ro Julio 
Garrido, petanta al la Urbestraro, kaj ĝenerale al 
la tuta urbo, helpon por okazigi en San Sebastian 
la Kvinan Universalan Kongreson de Esperanto. 
La ĉiusemajna ilustrita revuo de Barcelono Orbi 

Montagud, Vicepresidente Emilio Gaston, y Secretario 
Emilio Artigas. Eran vocales: los Sres. Benitez, Jorda- 
na de Pozas, Roman Estrada, Asuncion Romeo, Jose 
Antonio Martinez, Alfonso Gonzalez y Miguel Sancho 
Izquierdo. El Centro Frateco seria uno de los mas vi- 
gorosos de Espana; fue el unico Grupo de Esperanto 
de nuestro pais que desde su fundadon hasta ahora, 
nunca cerro sus puertas, incluso durante y despues de 
la guerra civil espanola, y a pesar de todas las difi- 
cultades. En Barbastro (Huesca), el canonigo Alfredo 
Sevil, hizo un bello discurso publico sobre el Esperan- 
to; gracias a el se fundo en esa ciudad del Alto Aragon 
un Grupo de Esperanto. Tambien en La Laguna (Islas 
Canarias) se fundo un Grupo de Esperanto, cuyo pri- 
mer Presidente fue Jose Rojas Rodriguez. Gracias a los 
fervorosos intentos de Enrique Altavas, tambien en Ai- 
bar (Navarra) se fundo una Asociaci on de Esperanto, 
cuyo primer Presidente fue el mismo. Tambien en Bar- 
celona se fundo otro Grupon de Esperanto llamado Te- 
ro kaj Libereco (Tierra y Libertad), cuyo primer Pre- 
sidente fue Mauricio F. Eixala. Tambien la industriosa 
ciudad de Baracaldo tuvo una nueva Asociaci on Espe- 
rantista, cuyo Presidente fue Mauricio Romera.
Fue hastante intensa la propaganda por y sobre el 
Esperanto durante ese ano en todo el pais. Muchos pe- 
riodicos espanoles publicaron articulos de nuestros 
companeros sobre la lengua internaciona!; Ios mas des- 
tacados esperantistas aprovecharon toda ocasion no so- 
lo para publicar esos articulos sino tambien para dar 
conferencias fuera y dentro de nuestros medios:
El Grupo Esperantista de Santurce, organizo un mitin 
propagandi'stico en el ayuntamiento; Ramon Berdon- 
ces, hizo una bella disertacion sobre el Esperanto, ante 
el numeroso pŭblico asistente. En la sede de la Asocia- 
cion Barcelonesa de Amigos de la Ensenanza tuvo lu- 
gar una importante conferencia de Juan B. de Miguel 
Puig en favor del Esperanto. El Sr. Jose Garzon, abo- 
gado y pionero del Esperanto en la provincia de Cadiz, 
dio una conferencia en un salon del Casino Liberal de 
esa ciudad. Su disertacion, fue impresa en un folleto 
aparte que despues fue muy utilizado para hacer pro- 
paganda del Esperanton en todos los sitios. En la sede 
de la Academia de Ciencias Sociales de Burgos, Ma- 
nuel Esteban, hablo de «Historia y progresos del Espe- 
ranto». Por el prestigio de esa disertacion se consiguio 
que la Academia mencionada aceptara el Esperanto co- 
mo lengua para las relaciones en ese medio cientifico. 
En el periodico de San Sebastian La Voz de Guipŭz- 
coa aparecid un llamamiento del Presidente del Grupo 
Esperantista de esta ciudad, Sr. Julio Garrido, pidiendo 
al Consejo Municipal, y en general a toda la ciudad, 
ayuda para organizar en San Sebastian el Quinto Con- 
greso Universal de Esperanto. La revista semanal ilus- 
trada de Barcelona Orbi comenzo a publicar una tra- 
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komencis publikigi Esperantan tradukon de la 
verko de Santiago Rusinol «La Patrino». La tra- 
dukinto estis Alfonso Sabadell, Prezidanto de la 
Barcelona Esperanta Grupo. La jurnalo de Santa 
Cruz de Tenerife La Regeneracion, daŭrigis sian 
kampanjon favore al Esperanto, kaj anoncis kur- 
son pri ĝi kiun gvidos la loka elstara esperantisto
E.G.  Rivero, kiu intencas fondi tre baldaŭ Espe- 
rantan Katolikan Rondon.

La Kvara Universala Kongreso en Dresden

La Universala Kongreso de Esperanto de tiu ĉi ja- 
ro 1908-a okazis en la germana urbo Dreden de la 
16-a al la 22-a de aŭgusto. Partoprenis en ĝi kon- 
siderinda nombro de hispanaj esperantistoj, iuj el 
ili relative novaj tre deziris kontrasti sian pronon- 
con kun ties de famaj internaciaj esperantistoj.
La oficiala akcepto al D-ro Zamenhof, okazis kun 
granda pompo fare de altaj aŭtoritatuloj de 
Saksujo. Tuj poste, la solena Malfermo estis 
impresa: du mil personoj aplaŭdis entuziasme, 
unue la Prezidanton de la Organiza Kongresa 
Komitato kiu alparolis ilin, due D-ron Zamenhof, 
kiu faris belegan paroladon. Poste, salutparolis la 
Kongreson, la reprezentantoj de internaciaj 
instancoj kaj tiuj de la diversaj temoj, kaj kiam 
kocernis la organizadon de la Kvina Universala 
Kongreso, S-ro H.J.Forman, de Usono, proponis 
organizi ĝin en Nordameriko. S-ro Perogordo, 
kiel reprezentanto de Hispana Societo por la 
propagando de Esperanto (H.S.p.p.E.) kaj Puj ala 
i Valles kiel reprezentanto de Espero Kataluna, 
ambaŭ akorde, proponis la urbon Barcelono. S-ro 
Chavet, de la Organiza Komitato, rekomendis 
okazigi du kongresojn: unu en Chantauqua, 
Usono, kaj la alia en Barcelono, Hispanujo, kaj 
dankis ambaŭ invitintojn.
Kiel estis jam kutimo en la Kongresoj de Es- 
peranto, krom la laborkunsidoj okazis ankaŭ 
ekskursoj kaj aliaj festaj aktoj: bankedo, 
diservo... Krome en ĉi tiu kongreso unuafoje 
okazis Fakajn Kunvenojn, tio estas, kunsidoj de 
apartaj organizaĵoj ene de la Esperantista Mova- 
do por pritemi la specifan temaron de ĉiu el ili.
Kiam la hispanoj revenis Hispanujon, ĉiuj kons- 
ciis, pri la granda respondeco kiun prezentis la 
organizado de Universala Kongreso en nia lando.

Eldona esperantista agado en Hispanio

Dum ĉi tiu jaro 1908-a oni eldonis en nia lando 
jenajn verkoj en kaj pri Esperanto:
«Esperanto je atingo de ĉiuj», gramatiko verkita 
de Fernando Soler y Valls. 

duccion al Esperanto de la obra de Santiago Rusinol 
«La Madre». El traductor fue Alfonso Sabadell, Pre- 
sidente del Grupo Esperantista de Barcelona. El pe- 
riodico de Santa Cruz de Tenerife La Regeneracion, 
continuo su campana en favor del Esperanto, y anun- 
cio un curso sobre el a cargo del distinguido esperan- 
tista local E.G. Rivero, quien intento fundar muy 
pronto un Circulo Cato lico Esperantista.

El Cuarto Congreso Universal en Dresde

El Congreso Universal de Esperanto de este ano 1908 
tuvo lugar en la ciudad alemana de Dresde del 16 al 
22 de agosto. Tomo parte en el un considerable nŭme- 
ro de esperantistas espanoles, algunos de ellos rela- 
tivamente nuevos deseaban mucho contrastar su pro- 
nunciacion con la de famosos esperantistas inter- 
nacionales.
La bienvenida oficia! al Doctor Zamenhof, tuvo lugar 
con gran pompa por parte de altas autoridades de Sa- 
jonia. A continuacidn, la solemne inaŭguracion fue 
impresionante: dos mil personas aplaudieron entu- 
siasticamente, primero al Presidente del Comite Or- 
ganizador del Congreso que les dirigio la palabra, 
despues al Doctor Zamenhof, quien tuvo una bellisima 
intervencion. Despues, saludaron al Congreso, los re- 
presentantes de instancias internacionales y de los 
diversos temas, y cuando se trato de la organizacion 
del Quinto Congreso Universal, el Sr. H.J.Forman, de 
EE.UU., propuso organizarle en Norteamerica. El Sr. 
Perogordo, como representante de la Asociacion Espa- 
nola para la propaganda de Esperanto (H.S.p.p.E.) y 
Pujala i Valles como representante de Espero Katalu- 
na (Esperanza Catalana), ambos de acuerdo, propu- 
sieron la ciudad de Barcelona. El Sr. Chavet, del 
Comite Organizador, recomendo organizar dos congre- 
sos: uno en Chantauqua, EE.UU., y el otro en Barcelo- 
na, Espana, y agradecio ambas invitaciones.
Como era ya costumbre en los Congresos de Esperan- 
to, ademas de las reuniones de trabajo tuvieron lugar 
tambien excursiones y otros actos festivos: banquete, 
oficios religiosos... Ademas en este congreso tuvieron 
lugar por primera vez Reuniones Sectoriales, es decir, 
reuniones de organizaciones autonomas dentro del Mo- 
vimiento Esperantista para tratar sus temas especificos. 
Cuando los espanoles regresaron, todos eran conscien- 
tes de la gran responsabilidad que comportaba la orga- 
nizacidn de un Congreso Universal en nuestro pais.

Trabajos de edicion esperantista en Espana

Durante este ano 1908 se editaron en nuestro pais las 
siguientes obras en y acerca del Esperanto:
«El Esperanto al alcance de todos», gramatica de 
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«Gramatica del idioma Internacional Esperanto» de 
Jose Garzon Ruiz: Editoria! Sopena.- Barcelona. 
«El Esperanto Lengua Internacional» de Jose 
Garzon Ruiz.- Pres. Ruiz. San Fernando (Cadiz). 
«Curs Practic. de la Llengua Esperanto» de Pujala 
i Valles. Bibi. Joventut.- Barcelona.
De sama aŭtoro «Voces Esperanto-Catala». 
Joventut. Barcelona.-
«Quiere Vd aprender Esperanto?» (Metodo 
W hiemalis) de J. Bremon Masgrau. Pres, 
Granada. Barcelona.
«Halto kaj Gastejo» de V.Aza, komedio; kaj «La 
Licenciato Vitraro» de Cervantes, tradukitaj de 
Jose Perogordo. Eldono de Hispana Revuo. 
Madrid.
«La Patrino» de Santiago Rusinol, kvarakta 
komedio tradukita de Alfonso Sabadell. Pres. 
Felix y Susana. Barcelona.-
«La Grafo erarinta» de Pujala i Valles. Pres. 
Tobella y Costa. Barcelona.
«Prozo kaj Versoj» kolekto de rakontoj, legendoj, 
versaĵoj verkitaj de V. Inglada kunlabore kun R. 
Duyos. P. Mirabet. Valencia.
«Importancia de la adoption de un idioma 
auxiliar» de Ricardo Codorniu.
En kio rilatas al la Esperantaj revuoj kaj bultenoj 
publikigitaj tiun jaron en Hispanio, daŭre aperadis 
La Suno Hispana, ĉiumonata revuo, organo de
H.S.p.p.E.  kaj de la Esperanta Grupo Valencia. 
Krome, Bilbao Esperantista, kiun ĉefredaktoris 
Iranzo Alvarez Vazquez. Ĝi ekaperis tiun jaron en 
Bilbao. Stelo Kataluna, monata revuo pri scienco 
kaj arto, en Esperanto, kataluna kaj kastilia 
lingvoj, eldonata en Igualada. Tutmonda Espero, 
ĉiumonata revuo en Esperanto kaj kataluna 
lingvoj, eldonata en Barcelono. Hispana Revuo, 
ĉefredaktita de Jose Menendez, Madrido. La 
Edukado redaktita en Almeria de kelkaj 
esperantistaj instruistoj. Gastotablo, redaktita en 
Bilbao (el ĝi aperis nur tri numeroj).

Se ni devus iel resumi la esencon de la trijara 
periodo de la vivo de la hispana Esperanto- 
Movado pri kiu ni ĵus raportis, ni devus 
konkretigi dirante ke tiu etapo estis signita de 
profunda enradikiĝo kaj rapida disvastiĝo de la 
Esperantismo en nia lando. La apoteozo de tiom 
favora por ni fluo kulminis en la sekva jaro, 
1909-a, kiam okazis en Barcelono la 5-a 
Universala Kongreso de Esperanto kun la ĉeesto 
de nia kara Majstro Lazaro Ludoviko Zamenhof. 
Sed tiu evento meritas apartan pritraktadon, kiun 
ni volas entrepreni por ties publigo en la sekva 
ĉapitro de nia historio.

Fernando Soler y Valls.
«Gramatica del idioma Internacional Esperanto» de 
Jose Garzon Ruiz: Editorial Sopena - Barcelona.
«El Esperanto Lengua Internacional» de Jose Garzon 
Ruiz.- Imprenta Ruiz. San Fernando (Cadiz).
«Curs Practic. de la Llengua Esperanto» de pujala i 
Valles. Bibi. Jomz/ttA- Barcelona. p
Del mismo autor «Voces Esperanto-Catala». Joventut. 
Barcelona.-
«Quiere Vd aprender Esperanto?» (Metodo Willemans) 
de J. Bremon Masgrau. Pres, Granada. Barcelona.
«Parada y Fonda» de V.Aza, comedia; y «El Licen- 
ciado Vidrŝeras» de Cervantes, traducidas por Jose 
Perogordo. Edicion de Hispana Revuo. Madrid.
«La Madre» de Santiago Rusinol, comedia en cuatro 
actos traducida por Alfonso Sabadell. Imprenta Felix 
y Susana. Barcelona.-
«E1 Conde equivocado» de Pujala i Valles. Imprenta 
Tobella y Costa. Barcelona.
«Prosa y Versas» coleccion de cuentos, leyendas, ver- 
sos de V. Inglada en colaboracio n con R. Duyos. P. 
Mirabet. Valencia.
«Importancia de la adoption de un idioma auxiliar» de 
Ricardo Codorniu.
En lo que se refiere a las revistas y boletines de 
nuestro Movimiento Esperantista publicadas ese ano en 
Espana, siguio apareciendo La Stino Hispana (El Sol 
Espanol), revista mensual, organo de H.S.p.p.E. y del 
Grupo Esperantista Valenciano. Ademas, Bilbao Espe- 
rantista, cuyo redactor era Iranzo Alvarez Vazquez. 
Aparecid ese ailo en Bilbao. Stelo Kataluna (Estrella 
Catalana), revista mensual sobre ciencia y arte, en 
Esperanto, catalan, y castellano, editado en Igualada. 
Tutmonda Espero, revista mensual en Esperanto y en 
catalan, editada en Barcelono. Hispana Revuo, cuyo 
redactor era Jose Menendez, Madrid. La Edukado con 
redaccion en Almeria de algunos maestros espe- 
rantistas. Gastotablo, con redaccion en Bilbao (de ella 
aperecieron solo tres numeros).

Si debieramos de alguna manera resumir la esencia del 
periodo de tres anos de la vida del Movimiento 
Esperantista espanol acerca del cual acabamos de 
informar, deberiamos concretar diciendo que esa etapa 
estuvo senalada por un profundo enraizamiento y una 
rapida difusion del Esperantismo en nuestro pais. La 
apoteosis de flujo tan favorable para nosotros se 
concreto en el ano siguiente, 1909, cuando tuvo lugar 
en Barcelona el Quinto Congreso Universal de Es- 
peranto con la asistencia de nuestro querido Maestro 
Lazaro Ludoviko Zamenhof. Pero ese acontecimiento 
merece un tratamiento aparte, que queremos acometer 
para su publication en el siguiente capitulo de nuestra 
historia.
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